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P1-Versão A 

2) 

Resposta: 

I) Afirmativa Falsa. Quanto mais concentradas as linhas de corrente significa dizer 

que maior é a velocidade naquele eixo. Sendo maior a velocidade do fluido, menor 

a sua pressão naquele mesmo ponto. 

II) Afirmativa Falsa. Para haver escoamento desprezível, as linhas de corrente têm 

que ser igualmente espaçadas, tendo, neste caso, um escoamento considerável, se 

comportando  como na parábola de escoamento ,mostrada abaixo. 

 

III) Afirmativa Verdadeira. Como mostrado na figura anterior, a velocidade é maior 

quanto mais próxima ao eixo, pois nas bordas há o atrito entre a tubulação e o 

fluido, diminuindo a sua velocidade naquele ponto. 

Alternativa Correta : C 

P2-Versão A 

1) 

Resposta: 



I) Afirmativa Falsa. Pela 1ª Lei da Termodinâmica,temos que       , e no 

caso do gás ideal temos que :         , o que nos mostra que a energia 

interna de um gás ideal depende somente de sua temperatura. 

II) Afirmativa Falsa. Pela relação         percebe-se que o calor específico à 

pressão constante é maior que há volume constante, pois R>0. 

III) Afirmativa Falsa. Pela Teoria Cinética dos Gases temos que o    
 

 
 , sendo q o 

grau de liberdade da molécula, ou seja, o    ,depende somente do grau de 

liberdade da molécula e, pelo teorema de equipartição,dos termos quadráticos de 

sua energia interna. 

Alternativa Correta: H 

2) 

Resposta: 

I)Afirmativa Correta. Temos com um exemplo de processo irreversível a expansão de um gás 

com um pistão com atrito. 

 

Ao expandir parte do trabalho será convertido em calor por causa do atrito, não podendo 

determinar ao certo qual será o seu trabalho, que dependerá do atrito ou de qualquer outro 

fator que possa intervir em sua expansão. 

II) Afirmativa Correta.Em um procedimento irreversível, a variação total de entropia é 

positiva. Temos: 

                        

Então, um dos dois termos da soma tem que ser positivo para a soma ser positiva. 

*A questão ficou dúbia, pois o autor considerou o sistema a soma dos dois termos ao 

considerar “uma parte do sistema”, e não apenas          . 

III) Afirmativa Falsa. Do conceito de processos irreversíveis, temos que a variação total de 

entropia é positiva, mesmo em processos adiabáticos. 

3)  

Resposta: 

Pela equação de entropia de  Ludwig Boltzmann, temos: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann


        

Sendo S a entropia,   a constante de Boltzmann e   o número de microestados do sistema. 

Então, quanto maior a entropia de um sistema , maior o número de microestados contido 

nela. 

Qualitativamente,sendo o sistema com menor entropia o da letra A , pois está com grau de 

desordem menor, (mais “organizado” , com mesma quantidade de moléculas e menor 

volume), ela é a que tem menor número de microestados. 

Além disso, a probabilidade de ocorrer o caso da Letra A , é menor. 

Alternativa Correta: A 

4) 

Resposta: 

I) 

A velocidade da partícula depende da temperatura, quanto maior a temperatura, maior a 

velocidade mais provável. 

Sendo v a velocidade mais provável: 

  √
     

 
 

Afirmativa Correta. 

II)Sendo          e       , temos:        
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Afirmativa Correta. 

III) As curvas se tocam entre v=300 e v=400 

Afirmativa Falsa. 

IV)A curva representa a curva com maior número de moléculas que foram apresentadas no 

estudo. 



Afirmativa Falsa. 

Alternativa Correta: C 

5) 

Resposta: 

Malha 1: Ciclo no sentido horário,       

Malha 2 :Ciclo no sentido anti-horário,     ; 

         

Porém, como o Trabalho é a área de cada malha, logo vemos que |        , logo o 

Trabalho Total    é positivo. 

Alternativa Correta: A 

6) 

Resposta: 

Para qualquer tipo de gás ideal, a relação         é válida, portanto,        , logo a 

relação é a mesma para qualquer dos casos apresentados nas alternativa a,b,c e d. 

Alternativa Correta:E 

7) 

Resposta: 

Processo 1: O volume do gás aumenta de    para 
 

 
   de forma isotérmica; 

Processo 2:O volume passa de 
 

 
   para    isobaricamente; 

Processo 3:O gás é aquecido a volume constante até a temperatura inicial, fechando o ciclo. 

Logo , temos o gráfico: 

 

Logo, o gráfico que mais se aproxima da situação descrita é: 



Alternativa Correta: A 

8) 

Resposta: 

O livre caminho médio pode ser calculado por: 

  
   

√     
 

                                                               

Vemos que w é inversamente proporcional a P. 

Então , por regra de três simples, temos: 

 

1atm------------------------------µ 

 

    
-----------------------------------x 

X=              

Alternativa Correta: E 

 Percurso Livre médio ou livre caminho médio é o percurso que uma partícula 

percorre entre duas colisões seguidas. 

 

 

Bons Estudos!! 

 

Dúvidas?  
Acesse o Solucionador na página www.engenhariafacil.weebly.com ou mande 

email para joaofilhoba@gmail.com . 

http://www.engenhariafacil.weebly.com/
mailto:joaofilhoba@gmail.com

