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01. Analisando as alternativas:
A) Correta. Para poder existir uma máquina, ela deve obedecer a todas as leis da Física, satisfazendo as duas leis da termodinâmica. 

A primeira é uma aplicação do princípio da conservação de energia e a segunda trata do rendimento das máquinas térmicas e da 
irreversibilidade das transformações.

B) Correta. O rendimento máximo de uma máquina térmica ocorreria caso ela operasse em um ciclo de Carnot. Desta forma,
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C) Correta. O rendimento máximo para uma máquina depende da razão entre as duas temperaturas de operação. Se as duas forem 
reduzidas pela metade, logo o rendimento será o mesmo.
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D) Incorreta. O Rendimento da máquina térmica operando no ciclo de Carnot é o máximo rendimento que esta pode ter.

E) Correta. A afirmação desta alternativa é a própria segunda lei da termodinâmica, que diz que “Nenhum motor térmico consegue 
transformar integralmente calor em trabalho em um processo cíclico, retornando ao estado inicial, ou seja, não tendo o efeito de 
transformar a máquina”.

Resposta: D 

02. O Ciclo de Carnot é um ciclo idealizado em que há apenas transformações reversíveis do fluido operante e deste com sua vizinhança. 
Assim, não há degradação de energia (aumento da entropia do sistema fluido-vizinhança), havendo a máxima conversão de calor em 
trabalho possível.

Resposta: C 

03. Para que a máquina respeite A Primeira Lei da Termodinâmica, o calor recebido deve ser equivalente ao trabalho realizado acrescido do 

calor rejeitado, ou seja, no balanço total, a energia deve ser conservada. Ao fazer as contas encontramos que 300 J = 150 J + 150 J.  

Portanto, a máquina em questão respeita a Primeira Lei da Termodinâmica.

Para que a máquina respeite a Segunda Lei da Termodinâmica, é necessário que o rendimento dela seja inferior a 100% e também 

inferior ao rendimento ideal de Carnot.

O rendimento de Carnot, que representa o rendimento máximo possível, para essas temperaturas é dado por:
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O rendimento dessa máquina, calculado através das energias fornecidas, é dado por:
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Essa máquina, pelos valores de energia fornecidos, apresentaria um rendimento maior do que o de Carnot, o que é impossível, pois 
violaria a Segunda Lei da Termodinâmica.

Resposta: E 

04. A segunda lei da Termodinâmica afirma: “É impossível uma máquina térmica, operando em ciclos, transformar integralmente calor 

em trabalho.”

Em termos de cálculo, ela pode ser traduzida pela expressão do ciclo de Carnot, que dá o máximo rendimento (η) possível para uma 

máquina térmica operando em ciclos entre uma fonte quente e uma fonte fria, respectivamente, a temperaturas absolutas T
1
 e T

2
.
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Para transformar integralmente calor em trabalho o rendimento teria que ser igual η = 1.
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Nesse caso:
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Ou seja, a temperatura da fonte fria deveria ser zero absoluto, o que é um absurdo.

Resposta: B 

05. O gás, ao se expandir, não irá realizar trabalho porque se trata de uma expansão livre, ou seja, é absurdo dizer que o gás realizaria 
trabalho sobre o vácuo.

Resposta: E 

06. Em um sistema de refrigeração, como uma geladeira ou ar-condicionado, o trabalho é recebido para que o calor oriundo da fonte fria 
seja transferido para a fonte quente.

Resposta: D 

07. Dados: T
Fonte fria

 = 27 + 273 = 300 K, T
ciclo

 = 10 kJ, |Q
recebido

| = 40 kJ

Não se esqueça de que, nas equações termodinâmicas só se usa a unidade kelvin. Portanto, inicialmente convertemos as 
temperaturas para kelvin, depois utilizamos esses resultados nas equações e, se necessário, podemos converter finalmente 
para Celsius.
Se essa máquina opera num ciclo de Carnot,
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Convertendo para Celsius: 400 – 273 = 127 ºC.

Resposta: A 

08. O trabalho máximo que cada uma das máquinas pode realizar ocorre quando conseguem o rendimento ideal de Carnot:
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O rendimento de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho (W) realizado e o calor recebido (Q): 
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Assim, somente é possível a construção da Máquina 3.

Resposta: C

09. Em processos reversíveis, aprendemos que só há variação da entropia do sistema se ele trocar calor com sua vizinhança.  
Assim, nesses tipos de processos, a única forma de a entropia permanecer constante é quando não há troca de calor:  
em processos reversíveis e adiabáticos.

Resposta: B 

10. A condensação envolve absorção de calor. Quando a água absorve calor, há aumento da entropia.

Resposta: D 

11. O item I é correto porque a convecção é o processo de resfriamento que ocorre nas geladeiras convencionais, os espaços entre os 
alimentos facilita essa convecção, melhorando o processo.
O item II é incorreto porque essa camada de gelo dificulta a troca de calor, uma vez que o gelo é mau condutor. Assim, a retirada de 
calor dos alimentos para o exterior da geladeira seria prejudicado pela existência dessa camada espessa de gelo.
O item III está correto porque, para que a geladeira opere de forma eficiente, a saída do calor pelo irradiador não pode ser prejudicada. 
Assim, a parte traseira da geladeira deve estar sempre limpa e permitir o fluxo de ar para que o calor seja dispersado para o ambiente.

Resposta: D 
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12. 
I. Incorreta. De acordo com a segunda lei da Termodinâmica, é impossível uma máquina térmica, operando em ciclos, transformar 

integralmente calor em trabalho.
II. Correta.
III. Correta.

Resposta: D 

13. Do texto da questão: “ao aquecer uma parte de um corpo macroscópico e o isolarmos termicamente, a temperatura deste se torna 
gradualmente uniforme, jamais se observando o contrário, o que indica a direcionalidade do tempo.”
O texto se refere à entropia de um sistema, ou melhor, ao aumento da entropia dos sistemas termodinâmicos, o que é demonstrado 
pela segunda lei da termodinâmica que nos diz: nunca será observado, com o passar do tempo, um acúmulo de energia térmica em 
apenas um ponto do corpo. Dessa forma, distribuir uniformemente a temperatura de um sistema isolado é um processo irreversível, 
pois ocorre espontaneamente, ao contrário do acúmulo de energia, que precisa ser um processo “forçado”, ou seja, requer a atuação 
de uma fonte de energia externa ao sistema para ocorrer.

Resposta: C 

14. 
I. Verdadeira. Se um sistema com transformações internas reversíveis perde calor, como no caso da condensação, passamos 

de um sistema gasoso para líquido, ou seja, de um sistema mais desorganizado para um menos desorganizado. Portanto, sua 
entropia diminui.

II. Verdadeira. Num processo adiabático reversível não há trocas de calor (Q = 0), e com isso a sua variação de entropia é nula.
III. Falsa. A entropia de um sistema pode diminuir, quando algum agente externo retira calor deste sistema. Assim, é possível partir de 

um sistema mais desorganizado para um mais organizado, como por exemplo, o congelamento de água, se esta água ceder calor 
para a vizinhança. A entropia do universo (sistema mais ambiente externo) é que não pode diminuir nunca. No caso do universo, 
por estar isolado (afinal ele é único) e haver transformações irreversíveis no interior dele, tem entropia sempre aumentando.

IV. Verdadeira. A entropia do Universo sempre aumenta, sendo a tendência natural de tudo ocorrer passando de um sistema 
organizado para o mais desorganizado.

Resposta: E 

15. O rendimento ideal corresponde ao do ciclo de Carnot:
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Se o rendimento da máquina corresponde a 80% de 50%, então:

η
r
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i
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Sendo o rendimento da máquina 40%, ao receber 100kJ de calor, realiza 40kJ de trabalho.

Resposta: C 

16. Chamamos de energia os recursos disponíveis na natureza que podem ser utilizados para realizar certo trabalho, como o carvão, o 
petróleo, o gás natural, a biomassa, os materiais fósseis (urânio e tório), além da energia hídrica, eólica e solar. Na verdade, o gráfico 
apresentado nessa questão não contabiliza exatamente essas energias. A informação importante que extraímos do gráfico é que, 
aproximadamente, 33% da energia primária utilizada é orientada para a geração de eletricidade em usinas térmicas. A figura seguinte 
ilustra a produção de energia em uma usina térmica simples. Nessa figura, o calor usado para aquecer a água da caldeira pode vir da 
queima de carvão, de petróleo ou mesmo ser originado pela fissão de um material nuclear, como o urânio. Nesse último caso, a usina 
térmica é chamada de usina termonuclear ou, simplesmente, de usina nuclear. Como nos ensina a 2ª Lei da Termodinâmica, nem todo 
o calor fornecido à caldeira de uma usina térmica é convertido em trabalho para girar a turbina e acionar o gerador (energia útil). 
Uma boa parte dessa energia é perdida para uma fonte fria (essa fonte é o condensador de vapor, equipamento que foi omitido na 
figura). Por isso, as usinas térmicas apresentam um baixo rendimento. Isso pode ser constatado no gráfico dessa questão, que indica 
que cerca de 2/3 da energia primária fornecida às usinas de geração de eletricidade são perdidas na forma de calor, enquanto apenas 
1/3 é convertido em energia útil (10% da energia total, como indicado no gráfico). Portanto, a resposta mais adequada para esta 
questão é a alternativa D, que reporta a baixa eficiência das usinas térmicas.

Resposta: D 
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17. Temos um esquema mais completo, no qual os principais componentes da usina térmica são mostrados. Na figura do exercício, 
podemos ver os 4 componentes principais da usina: (1) a caldeira, elemento que recebe a energia fornecida para a usina, (2) a turbina, 
elemento que gera energia útil para acionar o gerador elétrico, (3) o condensador, elemento no qual ocorre a perda de parte da 
energia fornecida para a usina para a água do lago (em alguns casos, o calor é rejeitado para as águas de um rio ou do mar e, em 
regiões desérticas, o calor é rejeitado para uma torre de arrefecimento) e (4) a bomba de água, elemento que garante a circulação do 
fluido de trabalho (água) dentro das tubulações e componentes da usina. O rendimento da usina é dado pela razão entre o trabalho 
líquido (trabalho realizado pela turbina menos o trabalho realizado pela bomba) e o calor fornecido para a caldeira. Por exemplo, se 
em certo intervalo de tempo, o calor recebido pela caldeira for igual a 1000 (não importa a unidade), o trabalho gerado pela turbina 
for de 300 e o trabalho para acionar a bomba for de 50, o rendimento da usina será 25%, pois o trabalho líquido foi 250 (300 – 50) 
e esse valor é igual a 25% da energia recebida pela usina. Agora, vamos analisar cada uma das opções apresentadas para ver como 
essa eficiência da usina pode aumentar.
A) A redução de combustível usado para aquecer a caldeira não aumenta o rendimento da usina. Reduzindo o combustível, a energia 

dada para a usina diminui, implicando também, uma diminuição na produção de eletricidade. Por exemplo, essa redução poderia 
ser de 1000 para 500. Nesse caso, o trabalho líquido poderia passar de 250 para 125. Note que, tanto antes quanto depois da 
redução do combustível, a usina apresentou o mesmo rendimento: 250/1000 = 125/500 = 0,25 (ou 25%).

B) A redução do volume de água não melhora o rendimento da usina. Na verdade, isso vai degradar o rendimento. A redução do volume 
de água provoca uma elevação na temperatura do lago, pois esse continua recebendo a mesma quantidade de rejeito térmico da 
usina. Segundo a equação do rendimento de uma máquina térmica de Carnot (η = 1 – T

2
/T

1
, em que T

1
 e T

2
 são as temperaturas 

absolutas da fonte quente e da fonte fria), quanto maior a temperatura T2 da fonte fria (nessa usina, a fonte fria é o lago e a fonte 
quente é a chama do combustível), menor é o rendimento da máquina térmica, que, nesse caso, é a usina. Embora a usina não 
opere segundo o Ciclo de Carnot, que é um ciclo puramente teórico, é fato que, quando o rendimento do ciclo teórico diminui, o 
rendimento do Ciclo real também diminui.

C) Usando uma bomba menor, a vazão de água no circuito é reduzida. O rendimento da usina não vai mudar com isso. Apenas os 
módulos do calor por unidade de tempo (calor fornecido e calor rejeitado) e do trabalho por unidade de tempo (trabalho gerado na 
turbina e trabalho consumido pela bomba) irão diminuir de valor. Essa relação de energia por unidade de tempo é denominada de 
potência: potência da turbina, potência térmica da caldeira etc. Assim, usando uma bomba menor, a usina vai gerar uma potência 
elétrica menor, mas o seu rendimento térmico, em princípio, não é modificado.

D) Todos os dutos do circuito, e não apenas os dutos de vapor, devem ser recobertos com material isolante a fim de evitar que a água 
quente que circula pelo sistema perca calor para o meio ambiente. Essa perda de calor, na prática, acaba ocorrendo um pouco e 
deve ser evitada ao máximo.

E) Nem todo o calor gerado na combustão do combustível é transferido para a água dentro da caldeira. Uma parte expressiva desse 
calor é perdida por meio dos gases quentes que escapam pela chaminé. Esses gases poderiam ser usados para acionar uma turbina 
a gás, que, por sua vez, poderia acionar um pequeno gerador elétrico, aumenttando, portanto,  o rendimento do sistema. Isso é o 
que os engenheiros chamam de co-geração de energia.

Da discussão anterior, conclui-se que a alternativa correta é a E.

Resposta: E 

18. O funcionamento do mecanismo da geladeira ocorre da seguinte maneira: na válvula de expansão, o fluido sofre um processo rápido 
e adiabático, no qual ele, na forma de líquido quente, tem sua pressão e sua temperatura diminuídas drasticamente. Na saída dessa 
válvula, a temperatura do fluido é tão baixa que ela é menor do que a temperatura da fonte fria (o interior da geladeira). Por isso, 
o fluido (uma mistura de líquido e vapor) atravessa o evaporador, retirando o calor Q

2
 da fonte fria. O vapor resultante entra no 

compressor, recebe um trabalho W (é a etapa do ciclo em que há consumo de energia) e sai quente e pressurizado. A temperatura 
desse vapor é maior do que a da fonte quente. Por isso, no condensador, o vapor rejeita o calor Q

1
 para a fonte quente (o exterior da 

geladeira). O líquido resultante, ainda quente, entra na válvula de expansão e o ciclo recomeça.
A) Incorreta. A expansão do gás na válvula de expansão é adiabática e, portanto, não há troca de energia com o exterior.
B) Correta. O calor Q

2
 retirado da fonte fria e o calor Q

1
 rejeitado para a fonte quente ocorrem de forma espontânea, pois, no 

evaporador, o fluido está mais frio do que o interior da geladeira, enquanto, no condensador, o fluido está mais quente do que o 
exterior da geladeira. Porém, globalmente, temos o calor passando da fonte fria para a fonte quente. Esse transporte de calor não 
é espontâneo. Ele ocorre à custa do consumo de energia W no compressor.

C) Incorreta. Na geladeira, Q
1
 não é igual a Q

2
. O balanço de energia correto é Q

2
 + W = Q

1
. Isso quer dizer que a geladeira rejeita 

uma quantidade de calor maior do que aquela que foi retirada de seu interior. É por isso que uma geladeira não resfria a cozinha 
quando a sua porta é deixada aberta.

D) Incorreta. Depois de alguns minutos de funcionamento, a temperatura dentro da geladeira torna-se baixa o suficiente para que 
os alimentos sejam bem acondicionados. Nesse momento, o compressor da geladeira é automaticamente desligado. Se a geladeira 
é mal isolada, o tempo para esse ponto ser atingido é maior. O compressor, funcionando por um tempo maior, consome mais 
energia, de modo que a eficiência do equipamento piora. Abrir a porta da geladeira com muita frequência provoca a migração de 
ar exterior quente para dentro da geladeira, ocasionando o mesmo efeito.

E) Veja a explicação da no item C.

Resposta: B 
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19. Existem muitas perdas indicadas na figura, como a perda de 25% na caixa de marcha do carro (dos 12 kW que chegam à caixa, 3 kW 
são dissipados na forma de calor e som). É preciso ler bem a questão e ver que a pergunta refere-se à perda na conversão de calor 
em trabalho no motor. Essa perda está relacionada não só com a perda natural devido à 2ª Lei da Termodinâmica, mas também a 
outros fatores, como a queima incompleta do combustível. De acordo com os dados, dos 71 kW que chegam ao motor, 56,8 kW são 
perdidos. Esse valor corresponde a 80% da taxa de calor de 71 kW fornecidos ao motor. Portanto, a alternativa correta é a A.

Resposta: A 

20. Vamos analisar as alternativas separadamente.
I. Correta. O calor liberado pela reação nuclear, que ocorre dentro da pilha nuclear, aquece a água da caldeira, que se transforma 

em vapor a alta pressão e alta temperatura, que, por sua vez, aciona a turbina a vapor. Em uma usina térmica padrão, como a 
representada no exercício 3, o vapor quente é obtido por meio do aquecimento da caldeira, realizado por uma chama de gás, de 
carvão ou de um óleo combustível derivado de petróleo.

II. Correta. A turbina aciona o gerador elétrico, que é um equipamento que opera com base na Lei da Indução Eletromagnética de 
Faraday. Caso o aluno ainda não tenha estudado essa lei, o professor pode adiantar a explicação um pouco. Porém, isso não é relevante 
nessa questão. Basta que o aluno saiba que, em um gerador elétrico, ocorre a transformação de energia mecânica de rotação em 
energia elétrica. Maiores detalhes sobre essa transformação serão abordados futuramente no estudo do eletromagnetismo.

III. Incorreta. No condensador, o vapor se transforma em água líquida, rejeitando, para isso, calor para a água do rio. Depois de 
liquefeita, a água é bombeada de volta para o reator nuclear, no qual o ciclo recomeça. Portanto, a água não recebe calor no 
condensador, ao contrário, ela libera calor ao atravessá-lo. A água que é aquecida é a água do rio.

Dessa discussão, conclui-se que a alternativa correta é a D.

Resposta: D 
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