
ASSUNTO: TRANSFORMAÇÃO CÍCLICA, RENDIMENTO E POTÊNCIA DE UMA MÁQUINA 
TÉRMICA E CICLO DE CARNOT

 
1. Um gás sofre uma transformação cíclica 
calor, em joules, trocada em cada ciclo é:

a) 125 
b) 175 
c) 300 
d) 600 
 
2. Uma amostra de gás ideal sofre um processo termodinâmico cíclico representado no gráfico a 
seguir: 

 
a) Qual o trabalho realizado pelo gás em um ciclo completo?
b) Qual a variação da energia interna do gás em um ciclo?
c) qual o calor trocado pelo gás com o meio externo?
 
3. Em uma máquina térmica são fornecidos 3000 J de calor pela fonte q
e 2400 J passam para a fonte fria. Qual o trabalho realizado pela máquina, se considerarmos que 
toda a energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho? Qual o rendimento 
dessa máquina térmica? Supondo que cada ciclo desta máquina dure 0,4 s, qual a pot
máquina? 
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4. Um motor de uma motocicleta, cuja eficiência é de 25%, realiza 1500 J de trabalho. Qual é a 
quantidade de calor que este motor recebe da fonte quente, por segundo? Qual é a quantidade de 
calor que este motor rejeita a cada segundo? 
 
5. Qual o rendimento máximo teórico de uma máquina à vapor, cujo fluido entra a 560ºC e 
abandona o ciclo a 200ºC? 
 
6. (UFPF - RS) Um ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas: uma quente, em 
temperatura de 227°C, e uma fria, em temperatura -73°C. O rendimento desta máquina, em 
percentual, é de:   
      a) 10  
      b) 25  
      c) 35  
      d) 50  
      e) 60    
 
7. (EN - RJ) Um motor térmico recebe 1 200 calorias de uma fonte quente mantida a 227°C e 
transfere parte dessa energia para o meio ambiente a 27°C. Qual o trabalho máximo, em calorias, 
que se pode esperar desse motor?   
      a) 552  
      b) 681  
      c) 722  
      d) 987  
      e) 480 
 
8. (UNIVALI - SC) Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas 
de 500K e 300K, recebendo 2 000J de calor da fonte quente. o calor rejeitado para a fonte fria e o 
trabalho realizado pela máquina, em joules, são, respectivamente:   
      a) 500 e 1 500  
      b) 700 e 1 300  
      c) 1 000 e 1 000  
      d) 1 200 e 800  
      e) 1 400 e 600    
 
 

 
 


