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Termodinâmica I (FMT0159) – IME - Noturno 

1º semestre de 2010 - Lista de exercícios 5 
 

1. Demonstrar o Enunciado de Clausius para a 2ª Lei da Termodinâmica, a partir do Enunciado 

de Kelvin-Plank. 

2. Demonstrar o Enunciado de Kelvin-Plank para a 2ª Lei da Termodinâmica, a partir do 

Enunciado de Clausius. 

3. Calcular a variação de entropia nos casos abaixo: 

a) congelamento de 10 moles de água; 

b) derretimento de 1,50 kg de gelo; 

c) vaporização de 1,50 kg de água. 

4. No compartimento esquerdo da figura são confinados 2,51g de N2 (M = 28,0 g/mol, f = 5) a 

127 
0
C e 1,27 atm de pressão. Num dado instante a válvula é aberta é o gás ocupa os dois 

compartimentos que têm volumes iguais. Calcular a variação de entropia do gás. 

  

 
 

5. Uma amostra de 2,5 moles de gás ideal monatômico (f = 3) sofre uma expansão de volume de 

um fator de 8. Calcular a variação de entropia se a expansão é:  

a) isobárica; 

b) isotérmica; 

c) adiabática. 
 

6. Calcular a variação de entropia de 1,30 kg de água aquecida de 0
 0
C a 100 

0
C.   

 

7. Um recipiente contém 5,50 kg de água a 50 
o
C. 

a) Calcular a variação de entropia da água no resfriamento de 50 
0
C a 40 

0
C.  

b) Calcular a variação total de entropia (recipiente e ambiente). 

c) Em que casos a variação de entropia anterior pode ser negativa? 
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8. Uma usina OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) é uma instalação para produzir 

energia útil a partir de diferenças de temperatura entre águas superficiais e águas profundas 

no mar.  

a) Calcular a eficiência máxima teórica da OTEC para água superficial a 24 
0
C e água 

profunda a 6 
0
C.  

b) Quais seriam as vantagens de uma usina OTEC sendo tão baixa a eficiência? 

 

9. Dentro de uma caixa isolante são colocados em contato térmico um bloco de cobre de 50,0 g, 

inicialmente a 400 K, e um bloco de chumbo de 100,0 g, inicialmente a 200 K.  

a) Calcular a temperatura de equilíbrio. 

b) Calcular a variação de energia interna do sistema. 

c) Calcular a variação de entropia do sistema. 

10. Uma máquina térmica absorve 360 J de calor e executa 25,0 J de trabalho em cada ciclo. 

Encontre: 

a) o rendimento da máquina,  

b) a energia transferida ao reservatório frio em cada ciclo. 

11. Uma das máquinas mais eficientes já construída opera entre 430 
0
C e 1870 

0
C. 

a) Qual é o seu rendimento teórico máximo? 

b) O rendimento real da máquina é de 42,0%. Quanta potência útil o motor produz se 

absorver 1,40x10
5
 J de calor a cada segundo do reservatório quente? 

12. Um gás ideal realiza um ciclo de Carnot. A expansão isotérmica ocorre a 250 
0
C e a 

compressão isotérmica ocorre a 50,0
0
C. O gás absorve 1200 J de calor do reservatório quente 

durante a expansão isotérmica. Encontre  

a) o calor rejeitado para o reservatório frio em cada ciclo. 

b) o trabalho líquido feito pelo gás em cada ciclo.  

 


