
  

Resolução das questões objetivas* da 1ª e da 2ª Prova de Física II 

Unificada do Período 2013.2-UFRJ 

*Assuntos: Termodinâmica, Hidrodinâmica e Hidrostática. 

Resolução: João Batista F. Sousa Filho (Graduando Engenharia Civil 2014.1) 

Email: contatoengenhariafacil@gmail.com 

 P1- Versão D 

3) 

Resposta: 

A pressão é diretamente proporcional ao inverso da velocidade,num flúido incompressível em 

um tubo. 

 Sendo d1=2d2, temos: 

Q= A.v=cte 
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Alternativa Correta:C  

* O enunciado não  nos afirma a quantidade de cada gás, então consideramos que os dois 

gases possuíam a mesma quantidade. 

5)  

Resposta: 

I) 

Pela Equação de Bernoulli, temos: 



 

 
               

Tendo h1=h2 e       ( Caso de um tubo horizontal): 
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Sendo    
 

  
      

 

  
  e utilizando              
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Então, quanto maior for a área do vazo comunicante, maior a pressão do fluido.Além disso, 

utilizando o princípio de Stevin, quanto maior a altura do fluido, maior pressão. 

Afirmativa Falsa. 

 

II)  

Apesar do enunciado mal elaborado, pode-se concluir que: 

Um flúido ao descer pela torneira,pela conservação de energia mecânica, aumenta a 

velocidade.  

Pela equação da continuidade, temos: 

       

Área e velocidade são inversamentes proporcionais, ou seja, quando a água cai da torneira, 

sua velocidade aumenta e a área do jato diminui, ficando mais estreito. 

Afirmativa Verdadeira. 

III)  

Pode não ser constante pois a Equação de Bernoulli só é válida para fluidos incompressíveis. 

Afirmativa Verdadeira. 

Alternativa Correta: F 

6) 

Resposta: 



 A água só permanece na posição horizontal se, e somente se, a resultante das forças atuantes 

forem nulas. (Casos I e III) 

Alternativa Correta: E 

P2- Versão B 

1) 

Resposta: 

Enunciado da 1ª Lei da Termodinâmica: 

“A energia total transferida para um sistema é igual à variação de sua energia interna, ou seja, 

em todo processo natural, a energia do universo se conserva sendo que a energia do sistema 

quando isolado é constante” 

I) A afirmativa não violaria as leis da termodinâmica se a temperatura da água fosse 

maior que a do gelo, mas o enunciado nada nos afirma sobre temperaturas. 

II) Para a cera se derreter a temperatura da panela tem que ser maior que a cera, e 

sua temperatura diminuiria.  

Pela 1ª Lei, temos: 

∑     

        

       

 

              

Como a massa e o calor específico são grandezas positivas, uma temperatura 

deveria ser negativa e a outra positiva, o que não acontece no enunciado, onde 

ambos os corpos aumentam a temperatura, violando a primeira lei da 

termodinâmica. 

III) Violaria a 2ª Lei da Termodinâmica. 

Alternativa Correta: C 

 

2) 

Resposta: 

Pelo Teorema de Equipartição de Enegia , temos: 

“A cada termo quadrático considerado na energia mecânica , temos  
 

 
     somado 

na energia interna”. 

Sendo o gás monoatômico, só há a energia cinética de translação, que como pertence a um 

planto,se move em apenas duas direções ((     )                                      

        ), e seu grau de liberdade é 2. 



       
 

 
          

Como o sistema é um oscilador harmônico, também há a sua energia potencial.  

O teorema do virial afirma, que a energia potencial em um gás ideal tem seu valor igual ao da 

energia cinética média,então temos: 

                     

 

U=2.N  T 

Alternativa Correta: B 

 (Moyses Nussenzveig, Curso de Física Básica 2, 4ª Edição, Cap.11,Pàg.252) 

 

3) 

Resposta: 

I) A volume constante a energia interna é igual à quantidade de calor, que pode ser 

calculada por.  

                     

A pressão constante, temos:  

                 

    Sendo           e R>0    

                             

Afirmativa Falsa 

II) A variação de energia interna de um gás monoatômico obedece a relação de : 

    
 

 
      

Já os gases diatômicos obedecem a relação: 

    
 

 
     

Sendo assim, para uma mesma variação de temperatura   , temos: 

   
   

 

 
     

 
     

 

 
   
   

 
 

 
 

        

Afirmativa Correta 



*(Esses valores 
 

 
 
 

 
  vêm do grau de liberdade da molécula, sendo 3 no 

monoatômico e 5 no diatômico). 

 

III) Isso só acontece a volume constante,quando o trabalho é nulo. No processo 

Isobárico, a primeira lei fica. 

                    

Afirmativa Falsa 

 

Alternativa Correta: B 

4) 

Resposta: 

No caso 1, temos: 

   
     

 
 

No caso 2, temos: 

    
     

 
 
      

 
 
      

 
 

No caso 3, temos um caso particular de condução térmica,barras em série. Esse sistema 

obedece a lei com o seguinte enunciado.  

“ A temperatura na interface entre dois materiais possui então um valor intermediário 

entre         em um fluxo estacionário, a mesma quantidade de calor deve passar através 

dos materiais sucessivamente, de modo que a taxa de transferência de calor H deve ser a 

mesma nos dois materiais)” 

(Young and Freedman, Física II, Cap.17, Pag. 200, Vol.2, 12° edição) 

 

     
   

 
  
 

 
   

 
      

  
 

Sendo assim: 

            

                    D 

5) 

Resposta: 



a)Afirmativa Correta: 

                          

             ∫    

               

b) Afirmativa Correta: 

A área abaixo do gráfico, ou seja, ∫      , é menor na adiabática. 

c) Afirmativa Correta: 

Pela 1ª Lei da Termodinâmica, temos: 

       

Como o processo é isotérmico: 

    

 

d) Afirmativa Correta: 

Traçando as isotermas desses pontos e uma linha diagonal qualquer saindo da origem e 

tocando todas as isotermas, quanto mais distante da origem, maior a temperatura daquela 

isoterma e daquele ponto. 

e)Afirmativa Falsa: 

A variação de energia interna é zero, mas o calor trocado só é zero se o trabalho for zero, pois  

   . 

Alternativa Correta: E 

6) 

Resposta: 

A energia interna nos gases ideais dependem somente da quantidade de átomos e da sua 

temperatura, mesmo com átomos com massas molares diferentes contudo nas mesmas 

condições de temperatura e pressão, e energias cinéticas iguais. 

 

Já para velocidades a expressão pode ser calculada por: 

  √
   

  
 



Como a massa molar no Nitrogênio é menor, ele é mais rápido. 

Alternativa Correta:A 

7) 

Resposta: 

I) Falso.Não se pode afirmar isto,tratando o refrigerador como fonte fria constante, 

o equilíbrio térmico se atingiria nos -10°C; 

II) Verdadeiro. Processos naturais e espontâneos são irreversíveis; 

III) Verdadeiro. É uma propriedade da matéria, durante as transições de fase a 

temperatura permanece constante. 

Alternativa Correta: F 

 

 

8) 

Resposta: 

No gráfico TS: 

Transformações Isocóricas: 

Ao aumentar a pressão e temperatura a volume constante, (gráfico PV), temos: 

              
  

  
  

Sendo       

                 

         

Ao aumentar a temperatura, aumenta a entropia. 

Transformações Adiabáticas: 

Ao aumentar a temperatura adiabaticamente, (gráfico PV), temos: 

   
  

 
 

Como nas transformações adiabáticas,     , 𝛥S = 0 

Nas adiabáticas, a entropia é constante. 

 



O gráfico que mais se aproxima as variações mostradas no gráfico PV é: 

    Alternativa Correta: A 


