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01. Observe o gráfico a seguir:

O diagrama P x V acima representa uma transformação sofrida por um gás. Considerando as

transformações gasosas estudadas em sala de aula, assinale a alternativa que melhor

representa a transformação apresentada no gráfico acima.

a) Transformação isotérmica.

b) Transformação isobárica.

c) Transformação isométrica.

d) Transformação isocórica.

e) Transformação isovolumétrica.
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RESOLUÇÃO:

Gabarito: A

Analisando o gráfico apresentado no enunciado da questão, podemos observar a

relação existente entre a pressão (P) e o volume (V). Lembrando das

transformações gasosas estudadas em sala de aula, recordamos que ao

construirmos um diagrama P x V, dando origem a uma curva não linear,

verificamos a existência de uma transformação gasosa isotérmica.
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02. As figuras a seguir ilustram três processos de transmissão de calor.
Analise as figuras 1, 2 e 3 e identifique os nomes dos processos de
transmissão que corresponde a cada uma das situações ilustradas,
respectivamente.

a) Condução; Convecção; Radiação.

b) Convecção; Radiação; Condução.

c) Radiação; Condução; Convecção.

d) Condução; Radiação; Convecção.

e) Convecção; Condução; Radiação.
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RESOLUÇÃO:
Gabarito: D

Recordando do conteúdo de transmissão de calor, lembramos que existem três formas do

calor se propagar, sendo elas: a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação

térmica. A condução térmica tem como característica a propagação de calor por meio dos

sólidos; a convecção térmica é um processo de transmissão de calor através das massas

fluidas (líquidos e gases); irradiação térmica (radiação) é um processo de propagação de calor

relacionado às ondas eletromagnéticas, como principal exemplo, os raios infravermelhos que

saem do Sol, atravessam o vácuo do espaço e chegam ao nosso planeta.

Analisando a imagem apresentada no enunciado da questão, verificamos na situação I que o

processo característico dessa imagem é o processo de transmissão de calor por condução

térmica. Ao analisarmos a situação II, verificamos que o processo de propagação de calor

característico é o processo de irradiação térmica (radiação). Por fim, o processo de

transmissão de calor caracterizado na situação III é o processo de transmissão de calor por

convecção térmica.
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03. Um gás está contido em um cilindro de volume V com pressão de 1 atm e

temperatura de 27 ºC. Esse cilindro tem uma válvula de segurança que libera o

gás se a pressão exceder 3 atm. Determine, através de cálculos, a temperatura

máxima que esse gás pode atingir para que a válvula de segurança não entre

em ação.
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RESOLUÇÃO:

Analisando os dados encontrados no enunciado da questão, temos a seguinte situação:

𝑷𝟏 = 𝟏 𝒂𝒕𝒎

𝑻𝟏 = 𝟐𝟕℃ = 𝟑𝟎𝟎 𝑲

𝑷𝟐 = 𝟑 𝒂𝒕𝒎

Logo, temos

𝑷𝟏
𝑻𝟏

=
𝑷𝟐
𝑻𝟐

𝟏

𝟑𝟎𝟎
=
𝟑

𝑻𝟐

𝑻𝟐 = 𝟗𝟎𝟎 𝑲

Transformando a temperatura da escala Kelvin para Celsius, temos:

𝑻𝑪 = 𝑻𝑲 − 𝟐𝟕𝟑

𝑻𝑪 = 𝟗𝟎𝟎 − 𝟐𝟕𝟑

𝑻𝑪 = 𝟔𝟐𝟕 ℃
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