
 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de física sobre: Impulso e teorema do 

impulso. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. 

Relembrando que teremos 2 aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 

Olá! Que bom te ver por aqui novamente, nos próximos parágrafos vamos explorar um pouco sobre a 

2ª Lei da Termodinâmica bem como esse assunto é importante para entendermos um pouco mais 

sobre como as coisas funcionam no nosso dia a dia. 

Aula 13 

2ª Lei da Termodinâmica 

Estudo de Gases 

Os gases podem sofrer algumas transformações com propriedades específicas conforme mostra o 

gráfico a seguir: 

  

A → B: Transformação Isotérmica. 

B→ C: Transformação Isométrica/Isocórica/Isovolumétrica. 

C → D: Transformação Isotérmica 

D → A: Transformação Isométrica/Isocórica/Isovolumétrica 

Lei Zero da Termodinâmica 

Trabalha com o conceito de equilíbrio térmico, com o fluxo de calor avançando do objeto de maior 

temperatura para o objeto de menor temperatura. 

1ª Lei da Termodinâmica 

Está relacionada com o princípio da conservação da energia. A quantidade de calor inserida em um 

sistema é convertida em trabalho realizado e variação da energia interna. 

                

AULA: 13 2ª Lei da Termodinâmica 

AULA: 14 2ª Lei da Termodinâmica 

Física 
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2ª LEI DA TERMODINÂMICA 

 No ciclo termodinâmico o calor não se converte integralmente em trabalho;         

 Transferência espontânea de calor de uma fonte quente para uma fonte fria. 

Enunciado de Kelvin-Planck: 

É impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta 

toda a quantidade de calor recebido em trabalho. 

Enunciado de Clausius: 

O calor não pode fluir, de forma espontânea, de um corpo de temperatura menor, para um outro 

corpo de temperatura mais alta. 

Funcionamento de uma máquina a vapor 

 

O vapor da água formado em seu aquecimento na caldeira empurra um pistão que realiza trabalho 

sobre uma roda através de uma alavanca. No condensador o vapor retorna ao seu estado líquido e o 

ciclo se recomeça. 

Rendimento de uma máquina térmica 

Uma máquina térmica tem seu funcionamento baseado na retirada de calor da fonte quente e 

rejeição de calor para a fonte fria. Como mostra o diagrama:  

     O Rendimento   de uma máquina térmica é dado por                

         
          

            
 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: tanto a fonte quente quanto a 
fonte fria, podem  ser representadas em forma 
de temperatura (em    kelvin) ou quantidade de 
calor. 

 



 

 

Aula 14 

 

2ª Lei da termodinâmica 

Máquinas térmicas no contexto da revolução industrial.  

Devido à Revolução Industrial, a mão de obra artesanal passou a dar lugar para o maquinário. Isso 

provocou várias revoltas populares, pois muitas pessoas perderam seus empregos. Também 

aumentou a poluição devido a queima de combustíveis e o grande desmatamento provocado para 

atender a demanda de consumo. 

       
Primeiras máquinas industriais. Disponível em <http://qcveiculos.com.br/historia-do-carro-saiba-como-surgiram-as-primeiras-maquinas/nicolas-

joseph-cugnot/>  e <https://enemgame.com.br/blog/141-primeira-revolu%C3%A7%C3%A3o-industrial> 

As demandas atendidas pelas primeiras máquinas a vapor iam desde a retirada de água em 

excesso em minas de carvão, passando pelas linhas de produção em massa que substituíam as 

manufaturas até os meios de transporte, com motores a vapor e depois a combustão interna. 

MOTOR 

Parte fundamental das máquinas modernas, ele é utilizado de forma a converter uma forma de 

energia em outra forma. Energia térmica ou elétrica em movimento 

Ciclo de Carnot 

Nicolas Carnot (1796-1832) propôs uma máquina térmica teórica que se comportava como uma 

máquina de rendimento total, estabelecendo um ciclo de rendimento máximo. 

No ciclo de Carnot da figura, temos: 

L → M: Expansão isotérmica (sistema recebe calor Q); 

M → N: Expansão adiabática (não há trocas de calor); 

N → O: Compressão isotérmica (sistema perde calor Q); 

O → L: Compressão adiabática (não há troca de calor). 

Importante: A área     

 

Agora você já pode resolver os exercícios a seguir, até a próxima! 

https://enemgame.com.br/blog/141-primeira-revolu%C3%A7%C3%A3o-industrial


 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS aulas 13 E 14  

 

1) Uma máquina térmica de Carnot tem sua fonte quente a uma temperatura de 227 °C, enquanto a sua 

fonte fria opera a 27 °C. O rendimento dessa máquina é igual a: 

a) 16% 

b) 88% 

c) 40 % 

d) 25% 

e) 50 % 
 

 

2) Julgue os itens a seguir como verdadeiros (V) ou falsos (F): 

I – A máquina de Carnot é a única que pode assumir rendimentos de até 100%; 

II – O Ciclo de Carnot é caracterizado por quatro transformações termodinâmicas reversíveis; 

III – Nenhuma máquina que opere entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a 

máquina ideal de Carnot atuando nessas mesmas temperaturas. 

São(é) verdadeiras(a): 

a) I  b) II c) I e II            d) II e III     e) I, II e III. 
 

 

3) A figura seguir mostra um Ciclo Termodinâmico. Qual par de transformações permite determinar o 

rendimento segundo o Ciclo de Carnot? 

 
a) 1 → 2 e 2 → 3       b)2 → 3 e 3 → 4       c ) 3 → 4 e 4 → 1       d) 2 → 3 e 4 → 1       e) 1 → 2 e 3 → 4 
 

 

4) Uma máquina térmica opera com a sua fonte quente com uma quantidade de calor 400 cal e a sua fonte 

fria possui opera com quantidade de calor de 200 cal. Qual é o rendimento dessa máquina térmica? 

 

a) 100%      b) 80%       c) 50%        d) 30%        e) 20% 

 

5) Uma máquina térmica opera com a sua fonte quente com uma temperatura de 200°C e a sua fonte fria 

possui temperatura de 50°C. Qual é o rendimento, aproximado, dessa máquina térmica? 

 

a) 32%         b) 84%        c) 40%         d) 19%         e) 99% 

Escola/Colégio: 

Disciplina: Ano/Série: 

Estudante: 


