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4a Lista de Exercícios 
 
 

1) A figura abaixo mostra uma “bomba de calor” que é essencialmente um refrigerador. Isto é, extrai 

calor do ar mais frio externo a uma sala e deposita calor no seu interior. Suponha que a razão entre o 

calor que entra na sala e o trabalho realizado pelo dispositivo é 10,0 % da razão teórica máxima. 

Determine o calor transferido para a sala por joule do trabalho feito pelo motor. Considere que a 

temperatura do interior da sala é 20.0 º C e a temperatura do exterior e -5,00 º C. 

 

2) Um refrigerador absorve 5 kJ de energia de uma fonte fria e rejeita 8 kJ de calor para um 

reservatório quente. 

a) Calcule seu COE. 

b) Este refrigerador é reversível e pode trabalhar ao revés, como máquina térmica. Qual o 

rendimento dessa máquina? 

 

3) Uma certa máquina, com rendimento de 30%, recebe 200 J de calor de uma fonte quente. 

Admitindo que o enunciado de Clausius da segunda lei da termodinâmica seja falso, mostre como essa 

máquina, combinada com um refrigerador perfeito, levaria à operação de uma montagem que violaria 

o enunciado de Kelvin – Plank da segunda lei. 

 

4) Uma certa máquina, com 20% de rendimento efetua 100 J de trabalho em cada ciclo. 

    a)  Que calor é absorvido por ciclo? 

    b)  Que calor é rejeitado por ciclo? 

 

 



5) Uma certa máquina absorve 400 J de calor e efetua 120 J de trabalho em cada ciclo. 

a)  Qual é seu rendimento? 

b)  Que quantidade de calor é rejeitada por ciclo? 

c)  Supondo que essa mesma máquina absorvesse 100 J de calor e rejeitasse 60  J em cada ciclo, 

qual seria seu novo rendimento e qual seria sua potência em Watts se cada ciclo durar 0,5 s?  

 

6) A figura abaixo mostra o ciclo de uma máquina que opera com 1 mol de um gás monoatômico ideal. 

Considerando p1 = 2po, V1 = 2Vo, po = 1,01 x 105 Pa, Vo = 0,0225 m3, calcule: 

 

 

a) O trabalho por ciclo 

b) A entrada de calor na dilatação abc. 

c) O rendimento da máquina. 

 

 
 

7) Uma máquina térmica a vapor opera entre as temperaturas T1 = 487º C e T2 = 107º C. O trabalho 

realizado pela máquina é W = 3800 J, em cada ciclo. O número de moles de gás monoatômico na 

máquina é n = 1,25. Considerando a máquina como um ciclo de Carnot operando entre duas isotermas 

T1 e T2 determine. (utilize R = 8,0 J/mol.K) 

a) A eficiência η da máquina 

b) Os trabalhos W1 e W2 realizados nos processos isotérmicos do ciclo. 

Suponha que este ciclo seja substituído por outro, com duas transições entre duas isotermas T1 e T2, 

como mostra a figura abaixo. 

 

c) Determine a razão V2/V1 para que a nova máquina realize o mesmo trabalho da anterior. 

d) Calcule a eficiência η da máquina neste caso. 
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8)  Mostre que dois processos adiabáticos não podem se interceptar. Faça a demonstração por absurdo 

construindo um ciclo composto por dois trechos adiabáticos e outra transformação reversível. Mostre 

que tal ciclo violaria a segunda lei da termodinâmica (veja figura embaixo).  

 

 

 

9) No ponto A de um ciclo de Carnot, 2,34 mol de um gás ideal monoatômico tem uma pressão de    

1400 kPa, um volume de 10,0 L, e uma temperatura de 720 K. Este se expande isotermicamente até o 

ponto B, e em seguida adiabaticamente até o ponto C, onde o seu volume é 24,0 L. Uma compressão 

isotérmica leva-o até o ponto D, onde o seu volume é 15,0 L. Um processo adiabático leva de volta o 

gás ao ponto A. (a) Determine todas as pressões, volumes e temperaturas desconhecidas para 

preencher a tabela abaixo. 

 

(b) Encontre o calor absorvido, o trabalho feito pela maquina e as mudanças na energia interna para 

cada trecho A→B, B→C, C→D, e D→A. (c) Calcule a eficiência η. Mostre que esta é igual a 1-TC/TA, 

a eficiência de Carnot.  

 


