
 
 
 
 
 
 

 

Lista de Exercícios - 2ª Série 
  

1) (UFRS-RS) A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ de calor da sua fonte quente e descarrega 36 kJ de 
calor na sua fonte fria. O rendimento máximo que essa máquina pode ter é de 

a) 20% 
b) 25% 
c) 75% 
d) 80% 
e) 100% 

 
2) (PUC-RJ) Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são, respectivamente, 100°C 

e 0°C. Admitindo-se que a máquina receba da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1.000 cal por ciclo, 
pede-se: 

a) o rendimento térmico da máquina 
b) a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria 

  
3) (EMC-RJ) O rendimento de uma certa máquina térmica de Carnot é de 25% e a fonte fria é a própria atmosfera 

a 27°C. Calcule a temperatura da fonte quente. 
  

4) (FGV-SP) Sendo 27°C a temperatura da água do mar na superfície e de 2°C em águas profundas, qual seria o 
rendimento teórico de uma máquina térmica que aproveitasse a energia correspondente? 

  
5) (UFAL-AL) Analise as proposições a seguir: 

 
(     ) Máquina térmica é um sistema que realiza transformação cíclica: depois de sofrer uma série de transformações 
ela retorna ao estado inicial. 
(     ) É impossível construir uma máquina térmica que transforme integralmente calor em trabalho.           
(     ) O calor é uma forma de energia que se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de 
menor temperatura. 
(     ) É impossível construir uma máquina térmica que tenha um rendimento superior ao da Máquina de Carnot, 
operando entre as mesmas temperaturas. 
(     ) Quando um gás recebe 400 J de calor e realiza um trabalho de 250 J, sua energia interna sofre um aumento 
de 150 J. 

 
6) (CEFET-PR) O 2° princípio da Termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: “É impossível 

construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-
lo integralmente em trabalho”. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que: 
 

a) sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%; 
b) qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente; 
c) calor e trabalho não são grandezas homogêneas; 
d) qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria; 
e) somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0°C, seria possível a uma certa máquina térmica 

converter integralmente calor em trabalho. 
  

7) (UFPEL-RS) Um ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas: uma quente em temperatura de 227°C e 
uma fria em temperatura -73°C. O rendimento desta máquina, em percentual, é de: 
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a) 10 
b) 25 
c) 35 
d) 50 
e) 60 

  
8) (UFSC-SC) Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) a respeito do ciclo de Carnot: 

 
(01) Por ser ideal e imaginária, a máquina proposta por Carnot contraria a segunda lei da Termodinâmica. 
(02) Nenhuma máquina térmica que opere entre duas determinadas fontes, às temperaturas T1 e T2, pode ter maior 
rendimento do que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. 
(04) Uma máquina térmica, operando segundo o ciclo de Carnot entre uma fonte quente e uma fonte fria, apresenta 
um rendimento igual a 100%, isto é, todo o calor a ela fornecido é transformado em trabalho. 
(08) O rendimento da máquina de Carnot depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. 
(16) O ciclo de Carnot consiste em duas transformações adiabáticas, alternadas com duas transformações 
isotérmicas. 

 
9) (UFSC-SC) O uso de combustíveis não renováveis, como o petróleo, 

tem sérias implicações ambientais e econômicas. Uma alternativa 
energética em estudo para o litoral brasileiro é o uso da diferença de 
temperatura da água na superfície do mar (fonte quente) e de águas 
mais profundas (fonte fria) em uma máquina térmica para realizar 
trabalho. (Desconsidere a salinidade da água do mar para a análise 
das respostas). 

 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

(01) Supondo que a máquina térmica proposta opere em um ciclo de Carnot, teremos um rendimento de 100%, pois 
o ciclo de Carnot corresponde a uma máquina térmica ideal. 
(02) Uma máquina com rendimento igual a 20% de uma máquina ideal, operando entre 7 °C e 37 °C, terá um 
rendimento menor que 10%. 
(04) Na situação apresentada, a temperatura mais baixa da água é de aproximadamente 4 °C pois, ao contrário da 
maioria dos líquidos, nesta temperatura a densidade da água é máxima.  
(08) É impossível obter rendimento de 100% mesmo em uma máquina térmica ideal, pois o calor não pode ser 
transferido espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. 
(16) Não é possível obtermos 100% de rendimento, mesmo em uma máquina térmica ideal, pois isto viola o princípio 
da conservação da energia. 

 
10) (UFF-RJ) O esquema a seguir representa o ciclo de operação de 

determinada máquina térmica cujo combustível é um gás. Quando 
em funcionamento, a cada ciclo o gás absorve calor (Q1) de uma 
fonte quente, realiza trabalho mecânico (W) e libera calor (Q2) para 
uma fonte fria, sendo a eficiência da máquina medida pelo quociente 
entre W e Q1. Uma dessas máquinas, que, a cada ciclo, realiza um 
trabalho de 3,0.104 J com uma eficiência de 60%, foi adquirida por 
certa indústria. Em relação a essa máquina, conclui-se que os 
valores de Q1, de Q2 e da variação da energia interna do gás são, 
respectivamente: 
 

a) 1,8.104 J ; 5,0.104 J ; 3,2.104 J                       
b) 3,0.104 J ; zero ; zero                          
c) 3,0.104 J ; zero ; 3,0.104 J 
d) 5,0.104 J ; 2,0.104 J ;zero                             
e) 5,0.104 J ; 2,0.104 J ; 3,0.104 J 

 



11) (PUCCAMP-SP) O esquema a seguir representa trocas de calor e 
realização de trabalho em uma máquina térmica. Os valores de 
T1 e Q2 não foram indicados mas deverão ser calculados durante 
a solução desta questão. Considerando os dados indicados no 
esquema, se essa máquina operasse segundo um ciclo de Carnot, 
a temperatura T1, da fonte quente, seria, em Kelvins, igual a 
 

a) 375                              
b) 400                               
c) 525                                 
d) 1200                                
e) 1500 

 
12) (ENEM-MEC) A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do 

consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem 
ser tomados alguns cuidados operacionais: 
 

I. Distribuir os alimentos nas prateleiras deixando espaços vazios entre eles, para 
que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do quente para cima. 
II. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que 
o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador 
III. Limpar o radiador (“grade” na parte de trás) periodicamente, para que a gordura 
e o poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o 
ambiente. 
 
Para uma geladeira tradicional é correto indicar, apenas, 

a) a operação I                           
b) a operação II.                           
c) as operações I e II.                          
d) as operações I e III.                                   
e) as operações II e III. 

 
13) O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 3kg e calor específico de 20 J/kg.°C. Considere que o 

motorista perde calor a uma taxa constante de 120 J/s e que o aquecimento do ar confinado se deva 
exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Quanto tempo levará para a temperatura variar de 24 °C a 34 
°C? 

 
14) No fim de semana fui a um rodízio de pizza e pedi ao garçom que me trouxesse um refrigerante em lata. Percebi 

que no freezer constava 278 K. A pressão do líquido contido na lata é de 1140 mmHg. Qual a pressão da lata 
quando estiver sobre a mesa? 

 
15) Pô Novalgino, tô te esperando na lanchonete tem um tempão, o que você fez da sua casa até a escola? 

- Bem, eu acordei , escovei os dentes, tomei café-da-manhã... 
Espera aê, mas o que você tomou no café da manhã? 
- Hum, tomei achocolatado e comi um pão. 
Legal, e depois o que você fez? 
- Saí atrasado de casa, tive que correr muito pra não perder o ônibus, mas cheguei à escola no horário. 
Bom, o cardápio que tenho aqui diz que um pão tem 140 calorias e o achocolatado tem 200 calorias. 
- E meu professor de Educação Física disse que numa corrida de 5 minutos perco cerca de 250 J. 
Mesmo assim sobrou alguma energia pra você está aqui, quanto será essa energia (ΔU)? 
 



GABARITO 
01- η2 = 20% 
02- a) η =  26,8%    b) Q1 = 732 cal 
03- T = 400K = 127oC 
04-  η = 8% 
05-  C, C, C, C, C 
06- D 
07-  E 
08- E, C, E, C, C (somatória = 26) 
09- E, C, C, C, E (somatória = 14) 
10- D 
11- A 
12- D (C, E, C) 


