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Q1. Você já deve ter notado que ao es-
fregar as mãos durante algum tempo elas ficam
mais quentes. Isso ocorre porque:
a) aumenta a circulação do sangue, elevando a
produção de calor;
b) o movimento das mãos pode alterar a tempe-
ratura do ambiente, devido ao atrito delas com
o ar;
c) o trabalho mecânico realizado pelas forças de
atrito existentes entre as mãos se transforma em
energia térmica, aumentando sua temperatura;
d) durante o movimento, as mãos absorvem
energia térmica do ambiente, o que aumenta
sua temperatura;
e) a diferença de polaridade existente entre
a mão direita e a mão esquerda provoca um
aquecimento em ambas.

Q2. A primeira coluna descreve uma
transformação sofrida pelo gás; a segunda
contém a denominação utilizada para indicar
essa transformação.

(A) O gás realiza trabalho e sua energia interna
não varia.

(B) O gás tem sua energia interna aumentada e
não troca trabalho com o meio externo.

(C) O gás não troca calor com o meio externo,
mas sua temperatura aumenta.

(D) O gás recebe trabalho e sua energia interna
não varia.

(1) Compressão isotérmica.

(2) Compressão adiabática.

(3) Aquecimento isométrico.

(4) Expansão isotérmica.

Em qual das alternativas as associações estão
corretas?
a) A-1, B-2, C-3 e D-4.
b) A-4, B-2, C-1 e D-3.
c) A-4, B-3, C-2 e D-1.

d) A-3, B-1, C-4 e D-2.
e) A-2, B-4, C-1 e D-4.

Q3. A 1a. Lei da Termodinâmica, apli-
cada a uma transformação gasosa, se refere à:
a) conservação de massa do gás;
b) conservação da quantidade de movimento
das partículas do gás;
c) relatividade do movimento de partículas
subatômicas, que constituem uma massa de gás;
d) conservação da energia total;
e) expansão e contração do binômio espaço-
tempo no movimento das partículas do gás.

Q4. Um gás perfeito sofre uma expan-
são, realizando um trabalho igual a 200 J.
Sabe-se que, no final dessa transformação, a
energia interna do sistema está com 60 J a
mais que no início. Qual a quantidade de calor
recebida pelo gás?

Q5. Uma porção de gás perfeito está
confinada por um êmbolo móvel no interior de
um cilindro. Ao receber 20 kcal de calor do
meio externo, o êmbolo sobe e o gás realiza um
trabalho equivalente a 12 kcal. Aplicando a 1a.

Lei da Termodinâmica, determine a variação
sofrida pela energia interna desse gás.

Q6. Um gás perfeito sofre uma expansão
isotérmica ao receber do ambiente 250 J de
energia em forma de calor. Qual o trabalho
realizado pelo gás e qual sua variação de energia
interna?

Q7. Analise as afirmativas a seguir:
(01) Um gás somente pode ser aquecido se
receber calor.
(02) Pode-se aquecer um gás realizando-se
trabalho sobre ele.
(04) Para esfriar um gás, devemos necessaria-
mente retirar calor dele.
(08) Um gás pode receber calor do meio externo
e sua temperatura permanecer constante.
(16) Numa transformação adiabática de um gás,
sua temperatura pode diminuir.
Dê como resposta a soma dos números associa-
dos às afirmações corretas.

Q8. Numa expansão isobárica (pressão
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constante), o trabalho realizado por um gás é
tanto maior quanto:
a) maior a pressão e maior a variação de volume;
b) menor a pressão e maior a variação de vo-
lume;
c) maior a pressão e maior o volume;
d) menor a pressão e menor o volume;
e) maior a pressão e menor o volume.

Q9. Analise as proposições dadas a seguir e
dê como resposta o somatório dos números que
correspondem às afirmativas corretas:
(01) A energia interna de dada massa de gás é
função exclusiva de sua temperatura.
(02) Numa expansão isobárica, a quantidade de
calor recebida é menor que o trabalho realizado.
(04) Numa transformação isocórica, a variação
de energia interna do gás é igual à quantidade
de calor trocada com o meio exterior.
(08) Numa transformação adiabática, o gás não
troca trabalho com o meio externo.
(16) A energia interna de um sistema gasoso só
não varia nas transformações adiabáticas.
(32) Numa expansão isobárica, a temperatura
do gás aumenta.

Q10. (UEPG) A 1a. lei da termodinâmica
pode ser entendida como uma afirmação do
princípio da conservação da energia. Sua ex
pressão analítica é dada por �U = Q � � ,
onde �U corresponde à variação da energia
interna do sistema, Q e � , respectivamente,
calor trocado e trabalho realizado. Sobre a 1a.

lei da termodinâmica aplicada a transformações
abertas, assinale o que for correto.
(01) O sistema pode receber trabalho sem
fornecer calor e sua energia interna aumenta.
(02) O sistema pode receber calor sem realizar
trabalho e sua energia interna aumenta.
(04) O sistema pode, simultaneamente, receber
calor e trabalho e sua energia interna aumenta.
(08) O sistema pode realizar trabalho sem
receber calor e sua energia interna diminui.
(16) O sistema pode fornecer calor sem receber
trabalho e sua energia interna diminui.

Q11. Um gás perfeito sofre uma expan-
são isobárica, sob pressão de 5; 0 N/m2. Seu
volume aumenta de 0; 20 m3 para 0; 60 m3.
Qual foi a variação de energia interna do gás se,

durante a expansão, ele recebeu 5; 0 J de calor
do ambiente?

Q12. Um sistema gasoso ideal sofre uma
transformação isobárica de pressão igual a
5 � 10

4 N/m2. Seu volume evolui de 3 L para
6 L. Determine o trabalho trocado com o meio
externo.
Dado: 1 L = 1 dm3 = 10

�3 m3
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Q1. C
Q2. C
Q3. D
Q4. 260 J
Q5. 8 kcal
Q6. 250 J; zero

Q7. 26 = 2 + 8 + 16

Q8. A
Q9. 37 = 1 + 4 + 32

Q10. 31. Todas corretas.
Q11. 3; 0 J
Q12. 150 J
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