
Gabarito para Versão A

Seção 1. Múltipla escolha (8! 0,6= 4,8 pontos)

1. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de um gás
IDEAL.

I. A energia interna de um gás ideal depende direta-
mente do seu volume.

II. O calor espećıfico a pressão constante de um gás
ideal é sempre menor que a volume constante.

III. O calor espećıfico a volume constante de um gás ideal
é função apenas da temperatura.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta

2. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de proces-
sos IRREVERSÍVEIS sofridos por um sistema.

I. Em geral, não podemos dizer nada a respeito do tra-
balho realizado pelo sistema.

II. A entropia de ao menos uma parte do sistema ne-
cessariamente aumentará.

III. Se este processo também for adiabático, a variação
de entropia será zero.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta

3. Considere 10 part́ıculas idênticas em dois recipientes (A e
B). Qual das configurações abaixo tem o MENOR número
de microestados?

(a) 0 em A e 10 em B.

(b) 2 em A e 8 em B.

(c) 3 em A e 7 em B.

(d) 4 em A e 6 em B.

(e) 5 em A e 5 em B.

4. O gráfico abaixo mostra a distribuição de velocidades de
Maxwell para 5, 0 ! 1023 moléculas de oxigênio a duas
temperaturas diferentes (T1 e T2).

Considere as seguintes afirmações:

I. Quanto maior a velocidade mais provável, maior é a
temperatura.

II. A razão entre a maior e a menor temperatura é da
ordem de 4.

III. As duas distribuições possuem o mesmo número de
moléculas com velocidades entre 400 m/s e 500 m/s.

IV. A curva mais alta corresponde à maior temperatura.

Qual (quais) das afirmações acima é (são) COR-
RETA(S)?

(a) somente I.

(b) somente II.

(c) somente I e II

(d) somente III.

(e) somente I e III.

(f) somente I, II e IV .

5. Um sistema termodinâmico realiza o processo ćıclico in-
dicado na figura. O ciclo é constitúıdo por duas curvas
fechadas, a malha I e a malha II. Marque a alternativa
que indica CORRETAMENTE o sinal do trabalho reali-
zado PELO sistema na malha I, na malha II e no ciclo
completo, RESPECTIVAMENTE.

(a) positivo, negativo e positivo

(b) negativo, positivo e negativo

(c) positivo, negativo e negativo

(d) negativo, positivo e positivo

(e) positivo, negativo e zero

(f) negativo, positivo e zero

6. A diferença Cp " Cv entre as capacidades térmicas mola-
res a pressão e volume constante, respectivamente, é maior
para que tipo de gás ideal?

(a) monoatômico

(b) diatômico sem vibração

(c) diatômico com vibração

(d) poliatômico

(e) O valor é o mesmo para todos os casos anteriores



7. Um mol de um gás ideal, contido em um recipiente munido
de um pistão móvel, inicialmente a uma temperatura Ti,
sofre uma expansão isotérmica na qual o seu volume au-
menta em 50%. Em seguida sofre uma contração isobárica
na qual ele retorna a seu volume inicial. Finalmente, ele
é aquecido num processo isocórico para voltar à tempera-
tura inicial. Marque a alternativa que melhor representa
o diagrama P-V associado.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

8. Qual dos valores abaixo está mais próximo do livre ca-
minho médio de uma molécula de um gás rarefeito de ni-
trogênio a pressão de 10!7 atm e a temperatura ambiente?
Sabe-se que na pressão atmosférica e na temperatura am-
biente, o livre caminho médio dessa molécula é aproxima-
damente 9,3x10!8m.

(a) 9,3 x10!11m

(b) 9,3 x10!10m

(c) 9,3 x 10!7m

(d) 9,3 x10!3m

(e) 9,3 x10!1m

Seção 2. Questões discursivas (2!2,6 = 5,2 pontos)

1. [2,6 pontos] Seja o ciclo abaixo, realizado por n moles de um gás ideal, no plano T ! S. Considere conhecidas as
temperaturas T1 e T2 e a diferença de entropia !S # S2 " S1 > 0.

(a) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de !S, T1 e T2, indicando se este
foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

(b) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de CV , T1 e T2, onde
CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

(c) Calcule o trabalho total no ciclo, em função de !S, T1 e T2, indicando claramente se este foi realizado pelo sistema ou
sobre ele.

(d) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma máquina, calcule
a sua eficiência térmica (e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de desempenho
(K).

Resolução:

(a) (1,0pt) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de !S, T1 e T2, indicando
se este foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

Lembrando que, para processos reverśıveis, o calor absorvido ou cedido é dado por

Qif =

! f

i

TdS (1)

Na etapa a $ b: Qab = T2(S2 " S1) = T2!S > 0, como Qab > 0, o sistema absorve calor

Na etapa b $ c: Qbc=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

Na etapa c $ d: Qcd = T1(S1 " S2) = "T1!S < 0, como Qbd < 0, o sistema cede calor

Na etapa d $ a: Qda=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

(b) (1,0pt) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de CV , T1 e T2,
onde CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

Lembrando que, a variação de energia interna do gás é dada por

!Eif = nCV (Tf " Ti) (2)

Na etapa a $ b: !Eab = 0, como a temperatura é constante.



Na etapa b $ c: !Ebc = nCV (T1 " T2) < 0

Na etapa c $ d: !Ecd = 0, como a temperatura é constante.

Na etapa d $ a: !Eda = nCV (T2 " T1) > 0

(c) (0.3pt) Calcule o trabalho total em função de !S, T1 e T2, indicando se este foi realizado pelo sistema ou sobre ele.

Pela primeira lei da termodinâmica a variação de energia interna é: !Eif = Qif " Wif , onde i(f) indica o estado
inicial (final) do sistema. Porém, a variação da energia interna do gás no ciclo é nula, como verificado no ı́tem anterior.
Assim, !Eaa = 0 e Qaa = Waa, Waa representa o trabalho total.

Waa = Qaa = Qab +Qbc +Qcd +Qda = T2!S + 0" T1!S + 0 = (T2 " T1)!S > 0 (3)

como o trabalho ĺıquido é positivo, então o sistema realiza mais trabalho do que trabalho é realizado sobre ele.

(d) (0,3pt) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma
máquina, calcule a sua eficiência térmica(e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de
desempenho(K).

O ciclo representa o funcionamento de uma máquina pois o calor é retirado de uma fonte quente (T2) e rejeitado para
uma fonte mais fria (T1), e trabalho ĺıquido é realizado pelo sistema. O propósito de uma máquina é transformar o
calor absorvido no máximo de trabalho. Assim, o rendimento é definido pela razão entre o a energia obtida (trabalho
ĺıquido) e a energia térmica absorvida:

e = Waa/Qabsorvido (4)

Como o calor é absorvido na etapa a $ b, Qabsorvido = Qab = T2(S2 " S1) = T2!S

e =
(T2 " T1)!S

T2!S
=

(T2 " T1)

T2
= 1"

T1

T2
(5)

!

2. [2,6 pontos] Uma pedra de massa mp cujo calor espećıfico é cp encontra-se inicialmente a uma temperatura TB . A pedra
é colocada dentro de um caloŕımetro (de paredes adiabáticas e fixas) com capacidade térmica C contendo uma quantidade
de água de massa ma cujo calor espećıfico é ca. A água e o caloŕımetro encontram-se inicialmente à temperatura TA tal que
TA > TB . Após algum tempo, a pedra, a água e o caloŕımetro atingem o equiĺıbrio termodinâmico numa temperatura TC .
Despreze as variaes de cp, ca e C com a temperatura.

a) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

b) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO OS PROCESSOS TERMODINÂMICOS
ENVOLVIDOS NOS CÁLCULOS. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

FIM

Resolução:
a)(0,6pt) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

Qagua = ma ca (TC " TA) , (6)

Qcalorimetro = C (TC " TA) , (7)

Qpedra = mp cp (TC " TB) . (8)

b) (0,2pt) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

O calor fornecido pelo sistema de temperatura TA é inteiramente transferido ao sistema de temperatura TB logo:

Qagua +Qcalorimetro +Qpedra = 0 (9)

ma ca (TC " TA) + C (TC " TA) +mp cp (TC " TB) = 0 (10)

(ma ca + C +mp cp) TC = (ma ca +C) TA +mp cp TB (11)

TC =
(ma ca + C) TA +mp cp TB

ma ca + C +mp cp
. (12)

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO O PROCESSO TERMODINÂMICO
ENVOLVIDO NO CÁLCULO. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

A variação de entropia no processo reverśıvel correspondente é dada por: !S =
"

d"Q/T , logo:

• Água: (0,3+0,2pt)

!Sagua = ma ca

! TC

TA

dT

T
= ma ca ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Caloŕımetro: (0,3+0,2pt)

!Scalorimetro = C

! TC

TA

dT

T
= C ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Pedra: (0,3+0,2pt)

!Spedra = mp cp

! TC

TB

dT

T
= mp cp ln

#

TC

TB

$

,

para um processo de aquecimento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesi-
malmente maiores, de TB até TC .

(0,3pt) A variação de entropia do universo é:

!Suniverso = !Sagua +!Scalorimetro +!Spedra (13)

!Suniverso = ma ca ln

#

TC

TA

$

+C ln

#

TC

TA

$

+mp cp ln

#

TC

TB

$

. (14)

A variação de entropia do universo deve ser maior que zero, pois a condução térmica é um processo irreverśıvel. !



Gabarito para Versão C

Seção 1. Múltipla escolha (8! 0,6= 4,8 pontos)

1. Um sistema termodinâmico realiza o processo ćıclico in-
dicado na figura. O ciclo é constitúıdo por duas curvas
fechadas, a malha I e a malha II. Marque a alternativa
que indica CORRETAMENTE o sinal do trabalho reali-
zado PELO sistema na malha I, na malha II e no ciclo
completo, RESPECTIVAMENTE.

(a) positivo, negativo e positivo

(b) negativo, positivo e negativo

(c) positivo, negativo e negativo

(d) negativo, positivo e positivo

(e) positivo, negativo e zero

(f) negativo, positivo e zero

2. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de proces-
sos IRREVERSÍVEIS sofridos por um sistema.

I. Em geral, não podemos dizer nada a respeito do tra-
balho realizado pelo sistema.

II. A entropia de ao menos uma parte do sistema ne-
cessariamente aumentará.

III. Se este processo também for adiabático, a variação
de entropia será zero.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta

3. Considere 10 part́ıculas idênticas em dois recipientes (A e
B). Qual das configurações abaixo tem o MENOR número
de microestados?

(a) 0 em A e 10 em B.

(b) 2 em A e 8 em B.

(c) 3 em A e 7 em B.

(d) 4 em A e 6 em B.

(e) 5 em A e 5 em B.

4. A diferença Cp " Cv entre as capacidades térmicas mola-
res a pressão e volume constante, respectivamente, é maior
para que tipo de gás ideal?

(a) monoatômico

(b) diatômico sem vibração

(c) diatômico com vibração

(d) poliatômico

(e) O valor é o mesmo para todos os casos anteriores

5. O gráfico abaixo mostra a distribuição de velocidades de
Maxwell para 5, 0 ! 1023 moléculas de oxigênio a duas
temperaturas diferentes (T1 e T2).

Considere as seguintes afirmações:

I. Quanto maior a velocidade mais provável, maior é a
temperatura.

II. A razão entre a maior e a menor temperatura é da
ordem de 4.

III. As duas distribuições possuem o mesmo número de
moléculas com velocidades entre 400 m/s e 500 m/s.

IV. A curva mais alta corresponde à maior temperatura.

Qual (quais) das afirmações acima é (são) COR-
RETA(S)?

(a) somente I.

(b) somente II.

(c) somente I e II

(d) somente III.

(e) somente I e III.

(f) somente I, II e IV .

6. Qual dos valores abaixo está mais próximo do livre ca-
minho médio de uma molécula de um gás rarefeito de ni-
trogênio a pressão de 10!7 atm e a temperatura ambiente?
Sabe-se que na pressão atmosférica e na temperatura am-
biente, o livre caminho médio dessa molécula é aproxima-
damente 9,3x10!8m.

(a) 9,3 x10!11m

(b) 9,3 x10!10m

(c) 9,3 x 10!7m

(d) 9,3 x10!3m

(e) 9,3 x10!1m

7. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de um gás
IDEAL.

I. A energia interna de um gás ideal depende direta-
mente do seu volume.

II. O calor espećıfico a pressão constante de um gás
ideal é sempre menor que a volume constante.

III. O calor espećıfico a volume constante de um gás ideal
é função apenas da temperatura.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta



8. Um mol de um gás ideal, contido em um recipiente munido
de um pistão móvel, inicialmente a uma temperatura Ti,
sofre uma expansão isotérmica na qual o seu volume au-
menta em 50%. Em seguida sofre uma contração isobárica
na qual ele retorna a seu volume inicial. Finalmente, ele
é aquecido num processo isocórico para voltar à tempera-
tura inicial. Marque a alternativa que melhor representa
o diagrama P-V associado.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Seção 2. Questões discursivas (2!2,6 = 5,2 pontos)

1. [2,6 pontos] Seja o ciclo abaixo, realizado por n moles de um gás ideal, no plano T ! S. Considere conhecidas as
temperaturas T1 e T2 e a diferença de entropia !S # S2 " S1 > 0.

(a) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de !S, T1 e T2, indicando se este
foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

(b) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de CV , T1 e T2, onde
CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

(c) Calcule o trabalho total no ciclo, em função de !S, T1 e T2, indicando claramente se este foi realizado pelo sistema ou
sobre ele.

(d) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma máquina, calcule
a sua eficiência térmica (e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de desempenho
(K).

Resolução:

(a) (1,0pt) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de !S, T1 e T2, indicando
se este foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

Lembrando que, para processos reverśıveis, o calor absorvido ou cedido é dado por

Qif =

! f

i

TdS (1)

Na etapa a $ b: Qab = T2(S2 " S1) = T2!S > 0, como Qab > 0, o sistema absorve calor

Na etapa b $ c: Qbc=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

Na etapa c $ d: Qcd = T1(S1 " S2) = "T1!S < 0, como Qbd < 0, o sistema cede calor

Na etapa d $ a: Qda=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

(b) (1,0pt) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de CV , T1 e T2,
onde CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

Lembrando que, a variação de energia interna do gás é dada por

!Eif = nCV (Tf " Ti) (2)

Na etapa a $ b: !Eab = 0, como a temperatura é constante.



Na etapa b $ c: !Ebc = nCV (T1 " T2) < 0

Na etapa c $ d: !Ecd = 0, como a temperatura é constante.

Na etapa d $ a: !Eda = nCV (T2 " T1) > 0

(c) (0.3pt) Calcule o trabalho total em função de !S, T1 e T2, indicando se este foi realizado pelo sistema ou sobre ele.

Pela primeira lei da termodinâmica a variação de energia interna é: !Eif = Qif " Wif , onde i(f) indica o estado
inicial (final) do sistema. Porém, a variação da energia interna do gás no ciclo é nula, como verificado no ı́tem anterior.
Assim, !Eaa = 0 e Qaa = Waa, Waa representa o trabalho total.

Waa = Qaa = Qab +Qbc +Qcd +Qda = T2!S + 0" T1!S + 0 = (T2 " T1)!S > 0 (3)

como o trabalho ĺıquido é positivo, então o sistema realiza mais trabalho do que trabalho é realizado sobre ele.

(d) (0,3pt) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma
máquina, calcule a sua eficiência térmica(e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de
desempenho(K).

O ciclo representa o funcionamento de uma máquina pois o calor é retirado de uma fonte quente (T2) e rejeitado para
uma fonte mais fria (T1), e trabalho ĺıquido é realizado pelo sistema. O propósito de uma máquina é transformar o
calor absorvido no máximo de trabalho. Assim, o rendimento é definido pela razão entre o a energia obtida (trabalho
ĺıquido) e a energia térmica absorvida:

e = Waa/Qabsorvido (4)

Como o calor é absorvido na etapa a $ b, Qabsorvido = Qab = T2(S2 " S1) = T2!S

e =
(T2 " T1)!S

T2!S
=

(T2 " T1)

T2
= 1"

T1

T2
(5)

!

2. [2,6 pontos] Uma pedra de massa mp cujo calor espećıfico é cp encontra-se inicialmente a uma temperatura TB . A pedra
é colocada dentro de um caloŕımetro (de paredes adiabáticas e fixas) com capacidade térmica C contendo uma quantidade
de água de massa ma cujo calor espećıfico é ca. A água e o caloŕımetro encontram-se inicialmente à temperatura TA tal que
TA > TB . Após algum tempo, a pedra, a água e o caloŕımetro atingem o equiĺıbrio termodinâmico numa temperatura TC .
Despreze as variaes de cp, ca e C com a temperatura.

a) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

b) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO OS PROCESSOS TERMODINÂMICOS
ENVOLVIDOS NOS CÁLCULOS. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

FIM

Resolução:
a)(0,6pt) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

Qagua = ma ca (TC " TA) , (6)

Qcalorimetro = C (TC " TA) , (7)

Qpedra = mp cp (TC " TB) . (8)

b) (0,2pt) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

O calor fornecido pelo sistema de temperatura TA é inteiramente transferido ao sistema de temperatura TB logo:

Qagua +Qcalorimetro +Qpedra = 0 (9)

ma ca (TC " TA) + C (TC " TA) +mp cp (TC " TB) = 0 (10)

(ma ca + C +mp cp) TC = (ma ca +C) TA +mp cp TB (11)

TC =
(ma ca + C) TA +mp cp TB

ma ca + C +mp cp
. (12)

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO O PROCESSO TERMODINÂMICO
ENVOLVIDO NO CÁLCULO. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

A variação de entropia no processo reverśıvel correspondente é dada por: !S =
"

d"Q/T , logo:

• Água: (0,3+0,2pt)

!Sagua = ma ca

! TC

TA

dT

T
= ma ca ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Caloŕımetro: (0,3+0,2pt)

!Scalorimetro = C

! TC

TA

dT

T
= C ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Pedra: (0,3+0,2pt)

!Spedra = mp cp

! TC

TB

dT

T
= mp cp ln

#

TC

TB

$

,

para um processo de aquecimento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesi-
malmente maiores, de TB até TC .

(0,3pt) A variação de entropia do universo é:

!Suniverso = !Sagua +!Scalorimetro +!Spedra (13)

!Suniverso = ma ca ln

#

TC

TA

$

+C ln

#

TC

TA

$

+mp cp ln

#

TC

TB

$

. (14)

A variação de entropia do universo deve ser maior que zero, pois a condução térmica é um processo irreverśıvel. !



Gabarito para Versão E

Seção 1. Múltipla escolha (8! 0,6= 4,8 pontos)

1. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de um gás
IDEAL.

I. A energia interna de um gás ideal depende direta-
mente do seu volume.

II. O calor espećıfico a pressão constante de um gás
ideal é sempre menor que a volume constante.

III. O calor espećıfico a volume constante de um gás ideal
é função apenas da temperatura.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta

2. Um sistema termodinâmico realiza o processo ćıclico in-
dicado na figura. O ciclo é constitúıdo por duas curvas
fechadas, a malha I e a malha II. Marque a alternativa
que indica CORRETAMENTE o sinal do trabalho reali-
zado PELO sistema na malha I, na malha II e no ciclo
completo, RESPECTIVAMENTE.

(a) positivo, negativo e positivo

(b) negativo, positivo e negativo

(c) positivo, negativo e negativo

(d) negativo, positivo e positivo

(e) positivo, negativo e zero

(f) negativo, positivo e zero

3. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de proces-
sos IRREVERSÍVEIS sofridos por um sistema.

I. Em geral, não podemos dizer nada a respeito do tra-
balho realizado pelo sistema.

II. A entropia de ao menos uma parte do sistema ne-
cessariamente aumentará.

III. Se este processo também for adiabático, a variação
de entropia será zero.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta

4. A diferença Cp " Cv entre as capacidades térmicas mola-
res a pressão e volume constante, respectivamente, é maior
para que tipo de gás ideal?

(a) monoatômico

(b) diatômico sem vibração

(c) diatômico com vibração

(d) poliatômico

(e) O valor é o mesmo para todos os casos anteriores

5. Considere 10 part́ıculas idênticas em dois recipientes (A e
B). Qual das configurações abaixo tem o MENOR número
de microestados?

(a) 0 em A e 10 em B.

(b) 2 em A e 8 em B.

(c) 3 em A e 7 em B.

(d) 4 em A e 6 em B.

(e) 5 em A e 5 em B.

6. Qual dos valores abaixo está mais próximo do livre ca-
minho médio de uma molécula de um gás rarefeito de ni-
trogênio a pressão de 10!7 atm e a temperatura ambiente?
Sabe-se que na pressão atmosférica e na temperatura am-
biente, o livre caminho médio dessa molécula é aproxima-
damente 9,3x10!8m.

(a) 9,3 x10!11m

(b) 9,3 x10!10m

(c) 9,3 x 10!7m

(d) 9,3 x10!3m

(e) 9,3 x10!1m

7. O gráfico abaixo mostra a distribuição de velocidades de
Maxwell para 5, 0 ! 1023 moléculas de oxigênio a duas
temperaturas diferentes (T1 e T2).

Considere as seguintes afirmações:

I. Quanto maior a velocidade mais provável, maior é a
temperatura.

II. A razão entre a maior e a menor temperatura é da
ordem de 4.

III. As duas distribuições possuem o mesmo número de
moléculas com velocidades entre 400 m/s e 500 m/s.

IV. A curva mais alta corresponde à maior temperatura.

Qual (quais) das afirmações acima é (são) COR-
RETA(S)?

(a) somente I.

(b) somente II.

(c) somente I e II

(d) somente III.

(e) somente I e III.

(f) somente I, II e IV .



8. Um mol de um gás ideal, contido em um recipiente munido
de um pistão móvel, inicialmente a uma temperatura Ti,
sofre uma expansão isotérmica na qual o seu volume au-
menta em 50%. Em seguida sofre uma contração isobárica
na qual ele retorna a seu volume inicial. Finalmente, ele
é aquecido num processo isocórico para voltar à tempera-
tura inicial. Marque a alternativa que melhor representa
o diagrama P-V associado.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Seção 2. Questões discursivas (2!2,6 = 5,2 pontos)

1. [2,6 pontos] Seja o ciclo abaixo, realizado por n moles de um gás ideal, no plano T ! S. Considere conhecidas as
temperaturas T1 e T2 e a diferença de entropia !S # S2 " S1 > 0.

(a) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de !S, T1 e T2, indicando se este
foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

(b) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de CV , T1 e T2, onde
CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

(c) Calcule o trabalho total no ciclo, em função de !S, T1 e T2, indicando claramente se este foi realizado pelo sistema ou
sobre ele.

(d) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma máquina, calcule
a sua eficiência térmica (e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de desempenho
(K).

Resolução:

(a) (1,0pt) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de !S, T1 e T2, indicando
se este foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

Lembrando que, para processos reverśıveis, o calor absorvido ou cedido é dado por

Qif =

! f

i

TdS (1)

Na etapa a $ b: Qab = T2(S2 " S1) = T2!S > 0, como Qab > 0, o sistema absorve calor

Na etapa b $ c: Qbc=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

Na etapa c $ d: Qcd = T1(S1 " S2) = "T1!S < 0, como Qbd < 0, o sistema cede calor

Na etapa d $ a: Qda=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

(b) (1,0pt) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de CV , T1 e T2,
onde CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

Lembrando que, a variação de energia interna do gás é dada por

!Eif = nCV (Tf " Ti) (2)

Na etapa a $ b: !Eab = 0, como a temperatura é constante.



Na etapa b $ c: !Ebc = nCV (T1 " T2) < 0

Na etapa c $ d: !Ecd = 0, como a temperatura é constante.

Na etapa d $ a: !Eda = nCV (T2 " T1) > 0

(c) (0.3pt) Calcule o trabalho total em função de !S, T1 e T2, indicando se este foi realizado pelo sistema ou sobre ele.

Pela primeira lei da termodinâmica a variação de energia interna é: !Eif = Qif " Wif , onde i(f) indica o estado
inicial (final) do sistema. Porém, a variação da energia interna do gás no ciclo é nula, como verificado no ı́tem anterior.
Assim, !Eaa = 0 e Qaa = Waa, Waa representa o trabalho total.

Waa = Qaa = Qab +Qbc +Qcd +Qda = T2!S + 0" T1!S + 0 = (T2 " T1)!S > 0 (3)

como o trabalho ĺıquido é positivo, então o sistema realiza mais trabalho do que trabalho é realizado sobre ele.

(d) (0,3pt) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma
máquina, calcule a sua eficiência térmica(e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de
desempenho(K).

O ciclo representa o funcionamento de uma máquina pois o calor é retirado de uma fonte quente (T2) e rejeitado para
uma fonte mais fria (T1), e trabalho ĺıquido é realizado pelo sistema. O propósito de uma máquina é transformar o
calor absorvido no máximo de trabalho. Assim, o rendimento é definido pela razão entre o a energia obtida (trabalho
ĺıquido) e a energia térmica absorvida:

e = Waa/Qabsorvido (4)

Como o calor é absorvido na etapa a $ b, Qabsorvido = Qab = T2(S2 " S1) = T2!S

e =
(T2 " T1)!S

T2!S
=

(T2 " T1)

T2
= 1"

T1

T2
(5)

!

2. [2,6 pontos] Uma pedra de massa mp cujo calor espećıfico é cp encontra-se inicialmente a uma temperatura TB . A pedra
é colocada dentro de um caloŕımetro (de paredes adiabáticas e fixas) com capacidade térmica C contendo uma quantidade
de água de massa ma cujo calor espećıfico é ca. A água e o caloŕımetro encontram-se inicialmente à temperatura TA tal que
TA > TB . Após algum tempo, a pedra, a água e o caloŕımetro atingem o equiĺıbrio termodinâmico numa temperatura TC .
Despreze as variaes de cp, ca e C com a temperatura.

a) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

b) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO OS PROCESSOS TERMODINÂMICOS
ENVOLVIDOS NOS CÁLCULOS. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

FIM

Resolução:
a)(0,6pt) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

Qagua = ma ca (TC " TA) , (6)

Qcalorimetro = C (TC " TA) , (7)

Qpedra = mp cp (TC " TB) . (8)

b) (0,2pt) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

O calor fornecido pelo sistema de temperatura TA é inteiramente transferido ao sistema de temperatura TB logo:

Qagua +Qcalorimetro +Qpedra = 0 (9)

ma ca (TC " TA) + C (TC " TA) +mp cp (TC " TB) = 0 (10)

(ma ca + C +mp cp) TC = (ma ca +C) TA +mp cp TB (11)

TC =
(ma ca + C) TA +mp cp TB

ma ca + C +mp cp
. (12)

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO O PROCESSO TERMODINÂMICO
ENVOLVIDO NO CÁLCULO. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

A variação de entropia no processo reverśıvel correspondente é dada por: !S =
"

d"Q/T , logo:

• Água: (0,3+0,2pt)

!Sagua = ma ca

! TC

TA

dT

T
= ma ca ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Caloŕımetro: (0,3+0,2pt)

!Scalorimetro = C

! TC

TA

dT

T
= C ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Pedra: (0,3+0,2pt)

!Spedra = mp cp

! TC

TB

dT

T
= mp cp ln

#

TC

TB

$

,

para um processo de aquecimento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesi-
malmente maiores, de TB até TC .

(0,3pt) A variação de entropia do universo é:

!Suniverso = !Sagua +!Scalorimetro +!Spedra (13)

!Suniverso = ma ca ln

#

TC

TA

$

+C ln

#

TC

TA

$

+mp cp ln

#

TC

TB

$

. (14)

A variação de entropia do universo deve ser maior que zero, pois a condução térmica é um processo irreverśıvel. !



Gabarito para Versão G

Seção 1. Múltipla escolha (8! 0,6= 4,8 pontos)

1. Qual dos valores abaixo está mais próximo do livre ca-
minho médio de uma molécula de um gás rarefeito de ni-
trogênio a pressão de 10!7 atm e a temperatura ambiente?
Sabe-se que na pressão atmosférica e na temperatura am-
biente, o livre caminho médio dessa molécula é aproxima-
damente 9,3x10!8m.

(a) 9,3 x10!11m

(b) 9,3 x10!10m

(c) 9,3 x 10!7m

(d) 9,3 x10!3m

(e) 9,3 x10!1m

2. Considere 10 part́ıculas idênticas em dois recipientes (A e
B). Qual das configurações abaixo tem o MENOR número
de microestados?

(a) 0 em A e 10 em B.

(b) 2 em A e 8 em B.

(c) 3 em A e 7 em B.

(d) 4 em A e 6 em B.

(e) 5 em A e 5 em B.

3. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de um gás
IDEAL.

I. A energia interna de um gás ideal depende direta-
mente do seu volume.

II. O calor espećıfico a pressão constante de um gás
ideal é sempre menor que a volume constante.

III. O calor espećıfico a volume constante de um gás ideal
é função apenas da temperatura.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta

4. Um mol de um gás ideal, contido em um recipiente munido
de um pistão móvel, inicialmente a uma temperatura Ti,
sofre uma expansão isotérmica na qual o seu volume au-
menta em 50%. Em seguida sofre uma contração isobárica
na qual ele retorna a seu volume inicial. Finalmente, ele
é aquecido num processo isocórico para voltar à tempera-
tura inicial. Marque a alternativa que melhor representa
o diagrama P-V associado.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

5. O gráfico abaixo mostra a distribuição de velocidades de
Maxwell para 5, 0 ! 1023 moléculas de oxigênio a duas
temperaturas diferentes (T1 e T2).

Considere as seguintes afirmações:

I. Quanto maior a velocidade mais provável, maior é a
temperatura.

II. A razão entre a maior e a menor temperatura é da
ordem de 4.

III. As duas distribuições possuem o mesmo número de
moléculas com velocidades entre 400 m/s e 500 m/s.

IV. A curva mais alta corresponde à maior temperatura.

Qual (quais) das afirmações acima é (são) COR-
RETA(S)?

(a) somente I.

(b) somente II.

(c) somente I e II

(d) somente III.

(e) somente I e III.

(f) somente I, II e IV .



6. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de proces-
sos IRREVERSÍVEIS sofridos por um sistema.

I. Em geral, não podemos dizer nada a respeito do tra-
balho realizado pelo sistema.

II. A entropia de ao menos uma parte do sistema ne-
cessariamente aumentará.

III. Se este processo também for adiabático, a variação
de entropia será zero.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta

7. A diferença Cp " Cv entre as capacidades térmicas mola-
res a pressão e volume constante, respectivamente, é maior
para que tipo de gás ideal?

(a) monoatômico

(b) diatômico sem vibração

(c) diatômico com vibração

(d) poliatômico

(e) O valor é o mesmo para todos os casos anteriores

8. Um sistema termodinâmico realiza o processo ćıclico in-
dicado na figura. O ciclo é constitúıdo por duas curvas
fechadas, a malha I e a malha II. Marque a alternativa
que indica CORRETAMENTE o sinal do trabalho reali-
zado PELO sistema na malha I, na malha II e no ciclo
completo, RESPECTIVAMENTE.

(a) positivo, negativo e positivo

(b) negativo, positivo e negativo

(c) positivo, negativo e negativo

(d) negativo, positivo e positivo

(e) positivo, negativo e zero

(f) negativo, positivo e zero

Seção 2. Questões discursivas (2!2,6 = 5,2 pontos)

1. [2,6 pontos] Seja o ciclo abaixo, realizado por n moles de um gás ideal, no plano T ! S. Considere conhecidas as
temperaturas T1 e T2 e a diferença de entropia !S # S2 " S1 > 0.

(a) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de !S, T1 e T2, indicando se este
foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

(b) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de CV , T1 e T2, onde
CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

(c) Calcule o trabalho total no ciclo, em função de !S, T1 e T2, indicando claramente se este foi realizado pelo sistema ou
sobre ele.

(d) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma máquina, calcule
a sua eficiência térmica (e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de desempenho
(K).

Resolução:

(a) (1,0pt) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de !S, T1 e T2, indicando
se este foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

Lembrando que, para processos reverśıveis, o calor absorvido ou cedido é dado por

Qif =

! f

i

TdS (1)

Na etapa a $ b: Qab = T2(S2 " S1) = T2!S > 0, como Qab > 0, o sistema absorve calor

Na etapa b $ c: Qbc=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

Na etapa c $ d: Qcd = T1(S1 " S2) = "T1!S < 0, como Qbd < 0, o sistema cede calor

Na etapa d $ a: Qda=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

(b) (1,0pt) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de CV , T1 e T2,
onde CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

Lembrando que, a variação de energia interna do gás é dada por

!Eif = nCV (Tf " Ti) (2)

Na etapa a $ b: !Eab = 0, como a temperatura é constante.



Na etapa b $ c: !Ebc = nCV (T1 " T2) < 0

Na etapa c $ d: !Ecd = 0, como a temperatura é constante.

Na etapa d $ a: !Eda = nCV (T2 " T1) > 0

(c) (0.3pt) Calcule o trabalho total em função de !S, T1 e T2, indicando se este foi realizado pelo sistema ou sobre ele.

Pela primeira lei da termodinâmica a variação de energia interna é: !Eif = Qif " Wif , onde i(f) indica o estado
inicial (final) do sistema. Porém, a variação da energia interna do gás no ciclo é nula, como verificado no ı́tem anterior.
Assim, !Eaa = 0 e Qaa = Waa, Waa representa o trabalho total.

Waa = Qaa = Qab +Qbc +Qcd +Qda = T2!S + 0" T1!S + 0 = (T2 " T1)!S > 0 (3)

como o trabalho ĺıquido é positivo, então o sistema realiza mais trabalho do que trabalho é realizado sobre ele.

(d) (0,3pt) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma
máquina, calcule a sua eficiência térmica(e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de
desempenho(K).

O ciclo representa o funcionamento de uma máquina pois o calor é retirado de uma fonte quente (T2) e rejeitado para
uma fonte mais fria (T1), e trabalho ĺıquido é realizado pelo sistema. O propósito de uma máquina é transformar o
calor absorvido no máximo de trabalho. Assim, o rendimento é definido pela razão entre o a energia obtida (trabalho
ĺıquido) e a energia térmica absorvida:

e = Waa/Qabsorvido (4)

Como o calor é absorvido na etapa a $ b, Qabsorvido = Qab = T2(S2 " S1) = T2!S

e =
(T2 " T1)!S

T2!S
=

(T2 " T1)

T2
= 1"

T1

T2
(5)

!

2. [2,6 pontos] Uma pedra de massa mp cujo calor espećıfico é cp encontra-se inicialmente a uma temperatura TB . A pedra
é colocada dentro de um caloŕımetro (de paredes adiabáticas e fixas) com capacidade térmica C contendo uma quantidade
de água de massa ma cujo calor espećıfico é ca. A água e o caloŕımetro encontram-se inicialmente à temperatura TA tal que
TA > TB . Após algum tempo, a pedra, a água e o caloŕımetro atingem o equiĺıbrio termodinâmico numa temperatura TC .
Despreze as variaes de cp, ca e C com a temperatura.

a) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

b) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO OS PROCESSOS TERMODINÂMICOS
ENVOLVIDOS NOS CÁLCULOS. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

FIM

Resolução:
a)(0,6pt) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

Qagua = ma ca (TC " TA) , (6)

Qcalorimetro = C (TC " TA) , (7)

Qpedra = mp cp (TC " TB) . (8)

b) (0,2pt) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

O calor fornecido pelo sistema de temperatura TA é inteiramente transferido ao sistema de temperatura TB logo:

Qagua +Qcalorimetro +Qpedra = 0 (9)

ma ca (TC " TA) + C (TC " TA) +mp cp (TC " TB) = 0 (10)

(ma ca + C +mp cp) TC = (ma ca +C) TA +mp cp TB (11)

TC =
(ma ca + C) TA +mp cp TB

ma ca + C +mp cp
. (12)

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO O PROCESSO TERMODINÂMICO
ENVOLVIDO NO CÁLCULO. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

A variação de entropia no processo reverśıvel correspondente é dada por: !S =
"

d"Q/T , logo:

• Água: (0,3+0,2pt)

!Sagua = ma ca

! TC

TA

dT

T
= ma ca ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Caloŕımetro: (0,3+0,2pt)

!Scalorimetro = C

! TC

TA

dT

T
= C ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Pedra: (0,3+0,2pt)

!Spedra = mp cp

! TC

TB

dT

T
= mp cp ln

#

TC

TB

$

,

para um processo de aquecimento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesi-
malmente maiores, de TB até TC .

(0,3pt) A variação de entropia do universo é:

!Suniverso = !Sagua +!Scalorimetro +!Spedra (13)

!Suniverso = ma ca ln

#

TC

TA

$

+C ln

#

TC

TA

$

+mp cp ln

#

TC

TB

$

. (14)

A variação de entropia do universo deve ser maior que zero, pois a condução térmica é um processo irreverśıvel. !



Gabarito para Versão I

Seção 1. Múltipla escolha (8! 0,6= 4,8 pontos)

1. Qual dos valores abaixo está mais próximo do livre ca-
minho médio de uma molécula de um gás rarefeito de ni-
trogênio a pressão de 10!7 atm e a temperatura ambiente?
Sabe-se que na pressão atmosférica e na temperatura am-
biente, o livre caminho médio dessa molécula é aproxima-
damente 9,3x10!8m.

(a) 9,3 x10!11m

(b) 9,3 x10!10m

(c) 9,3 x 10!7m

(d) 9,3 x10!3m

(e) 9,3 x10!1m

2. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de proces-
sos IRREVERSÍVEIS sofridos por um sistema.

I. Em geral, não podemos dizer nada a respeito do tra-
balho realizado pelo sistema.

II. A entropia de ao menos uma parte do sistema ne-
cessariamente aumentará.

III. Se este processo também for adiabático, a variação
de entropia será zero.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta

3. Um sistema termodinâmico realiza o processo ćıclico in-
dicado na figura. O ciclo é constitúıdo por duas curvas
fechadas, a malha I e a malha II. Marque a alternativa
que indica CORRETAMENTE o sinal do trabalho reali-
zado PELO sistema na malha I, na malha II e no ciclo
completo, RESPECTIVAMENTE.

(a) positivo, negativo e positivo

(b) negativo, positivo e negativo

(c) positivo, negativo e negativo

(d) negativo, positivo e positivo

(e) positivo, negativo e zero

(f) negativo, positivo e zero

4. Considere as três afirmativas abaixo, a respeito de um gás
IDEAL.

I. A energia interna de um gás ideal depende direta-
mente do seu volume.

II. O calor espećıfico a pressão constante de um gás
ideal é sempre menor que a volume constante.

III. O calor espećıfico a volume constante de um gás ideal
é função apenas da temperatura.

Marque a alternativa que indica as afirmativas CORRE-
TAS.

(a) I

(b) II

(c) III

(d) I e II

(e) I e III

(f) II e III

(g) todas estão corretas

(h) nenhuma está correta

5. Um mol de um gás ideal, contido em um recipiente munido
de um pistão móvel, inicialmente a uma temperatura Ti,
sofre uma expansão isotérmica na qual o seu volume au-
menta em 50%. Em seguida sofre uma contração isobárica
na qual ele retorna a seu volume inicial. Finalmente, ele
é aquecido num processo isocórico para voltar à tempera-
tura inicial. Marque a alternativa que melhor representa
o diagrama P-V associado.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)



6. O gráfico abaixo mostra a distribuição de velocidades de
Maxwell para 5, 0 ! 1023 moléculas de oxigênio a duas
temperaturas diferentes (T1 e T2).

Considere as seguintes afirmações:

I. Quanto maior a velocidade mais provável, maior é a
temperatura.

II. A razão entre a maior e a menor temperatura é da
ordem de 4.

III. As duas distribuições possuem o mesmo número de
moléculas com velocidades entre 400 m/s e 500 m/s.

IV. A curva mais alta corresponde à maior temperatura.

Qual (quais) das afirmações acima é (são) COR-
RETA(S)?

(a) somente I.

(b) somente II.

(c) somente I e II

(d) somente III.

(e) somente I e III.

(f) somente I, II e IV .

7. Considere 10 part́ıculas idênticas em dois recipientes (A e
B). Qual das configurações abaixo tem o MENOR número
de microestados?

(a) 0 em A e 10 em B.

(b) 2 em A e 8 em B.

(c) 3 em A e 7 em B.

(d) 4 em A e 6 em B.

(e) 5 em A e 5 em B.

8. A diferença Cp " Cv entre as capacidades térmicas mola-
res a pressão e volume constante, respectivamente, é maior
para que tipo de gás ideal?

(a) monoatômico

(b) diatômico sem vibração

(c) diatômico com vibração

(d) poliatômico

(e) O valor é o mesmo para todos os casos anteriores

Seção 2. Questões discursivas (2!2,6 = 5,2 pontos)

1. [2,6 pontos] Seja o ciclo abaixo, realizado por n moles de um gás ideal, no plano T ! S. Considere conhecidas as
temperaturas T1 e T2 e a diferença de entropia !S # S2 " S1 > 0.

(a) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de !S, T1 e T2, indicando se este
foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

(b) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a) em função de CV , T1 e T2, onde
CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

(c) Calcule o trabalho total no ciclo, em função de !S, T1 e T2, indicando claramente se este foi realizado pelo sistema ou
sobre ele.

(d) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma máquina, calcule
a sua eficiência térmica (e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de desempenho
(K).

Resolução:

(a) (1,0pt) Calcule o calor transferido em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de !S, T1 e T2, indicando
se este foi absorvido pelo sistema ou cedido pelo mesmo.

Lembrando que, para processos reverśıveis, o calor absorvido ou cedido é dado por

Qif =

! f

i

TdS (1)

Na etapa a $ b: Qab = T2(S2 " S1) = T2!S > 0, como Qab > 0, o sistema absorve calor

Na etapa b $ c: Qbc=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

Na etapa c $ d: Qcd = T1(S1 " S2) = "T1!S < 0, como Qbd < 0, o sistema cede calor

Na etapa d $ a: Qda=0, na há absorção de calor pois a entropia é constante.

(b) (1,0pt) Calcule a diferença de energia interna em cada etapa (a $ b, b $ c, c $ d, d $ a)em função de CV , T1 e T2,
onde CV é a capacidade térmica molar a volume constante do gás.

Lembrando que, a variação de energia interna do gás é dada por

!Eif = nCV (Tf " Ti) (2)

Na etapa a $ b: !Eab = 0, como a temperatura é constante.



Na etapa b $ c: !Ebc = nCV (T1 " T2) < 0

Na etapa c $ d: !Ecd = 0, como a temperatura é constante.

Na etapa d $ a: !Eda = nCV (T2 " T1) > 0

(c) (0.3pt) Calcule o trabalho total em função de !S, T1 e T2, indicando se este foi realizado pelo sistema ou sobre ele.

Pela primeira lei da termodinâmica a variação de energia interna é: !Eif = Qif " Wif , onde i(f) indica o estado
inicial (final) do sistema. Porém, a variação da energia interna do gás no ciclo é nula, como verificado no ı́tem anterior.
Assim, !Eaa = 0 e Qaa = Waa, Waa representa o trabalho total.

Waa = Qaa = Qab +Qbc +Qcd +Qda = T2!S + 0" T1!S + 0 = (T2 " T1)!S > 0 (3)

como o trabalho ĺıquido é positivo, então o sistema realiza mais trabalho do que trabalho é realizado sobre ele.

(d) (0,3pt) Este ciclo representa uma máquina ou um refrigerador? Justifique. Se voce achar que representa uma
máquina, calcule a sua eficiência térmica(e). Se voce achar que representa um refrigerador, calcule o seu coeficiente de
desempenho(K).

O ciclo representa o funcionamento de uma máquina pois o calor é retirado de uma fonte quente (T2) e rejeitado para
uma fonte mais fria (T1), e trabalho ĺıquido é realizado pelo sistema. O propósito de uma máquina é transformar o
calor absorvido no máximo de trabalho. Assim, o rendimento é definido pela razão entre o a energia obtida (trabalho
ĺıquido) e a energia térmica absorvida:

e = Waa/Qabsorvido (4)

Como o calor é absorvido na etapa a $ b, Qabsorvido = Qab = T2(S2 " S1) = T2!S

e =
(T2 " T1)!S

T2!S
=

(T2 " T1)

T2
= 1"

T1

T2
(5)

!

2. [2,6 pontos] Uma pedra de massa mp cujo calor espećıfico é cp encontra-se inicialmente a uma temperatura TB . A pedra
é colocada dentro de um caloŕımetro (de paredes adiabáticas e fixas) com capacidade térmica C contendo uma quantidade
de água de massa ma cujo calor espećıfico é ca. A água e o caloŕımetro encontram-se inicialmente à temperatura TA tal que
TA > TB . Após algum tempo, a pedra, a água e o caloŕımetro atingem o equiĺıbrio termodinâmico numa temperatura TC .
Despreze as variaes de cp, ca e C com a temperatura.

a) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

b) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO OS PROCESSOS TERMODINÂMICOS
ENVOLVIDOS NOS CÁLCULOS. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

FIM

Resolução:
a)(0,6pt) Calcule o calor RECEBIDO por cada um dos 3 corpos.

Qagua = ma ca (TC " TA) , (6)

Qcalorimetro = C (TC " TA) , (7)

Qpedra = mp cp (TC " TB) . (8)

b) (0,2pt) Determine TC como função de TA, TB , ma, mp, ca, cp e C.

O calor fornecido pelo sistema de temperatura TA é inteiramente transferido ao sistema de temperatura TB logo:

Qagua +Qcalorimetro +Qpedra = 0 (9)

ma ca (TC " TA) + C (TC " TA) +mp cp (TC " TB) = 0 (10)

(ma ca + C +mp cp) TC = (ma ca +C) TA +mp cp TB (11)

TC =
(ma ca + C) TA +mp cp TB

ma ca + C +mp cp
. (12)

c) Calcule a variação de entropia para cada um dos 3 corpos, DESCREVENDO O PROCESSO TERMODINÂMICO
ENVOLVIDO NO CÁLCULO. Calcule a variação de entropia do sistema isolado formado por pedra+caloŕımetro+água.
Esta variação de entropia deve ser maior, menor ou igual a zero? JUSTIFIQUE.

A variação de entropia no processo reverśıvel correspondente é dada por: !S =
"

d"Q/T , logo:

• Água: (0,3+0,2pt)

!Sagua = ma ca

! TC

TA

dT

T
= ma ca ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Caloŕımetro: (0,3+0,2pt)

!Scalorimetro = C

! TC

TA

dT

T
= C ln

#

TC

TA

$

,

para um processo de esfriamento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesimal-
mente menores, de TA até TC .

• Pedra: (0,3+0,2pt)

!Spedra = mp cp

! TC

TB

dT

T
= mp cp ln

#

TC

TB

$

,

para um processo de aquecimento lento, através de contato com reservatórios térmicos com temperaturas infinitesi-
malmente maiores, de TB até TC .

(0,3pt) A variação de entropia do universo é:

!Suniverso = !Sagua +!Scalorimetro +!Spedra (13)

!Suniverso = ma ca ln

#

TC

TA

$

+C ln

#

TC

TA

$

+mp cp ln

#

TC

TB

$

. (14)

A variação de entropia do universo deve ser maior que zero, pois a condução térmica é um processo irreverśıvel. !


