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 Resumo ENEM: Termodinâmica 

 
1. (UEMA) Sobre um sistema realiza-se um trabalho de 3000J e, em resposta, ele fornece 500cal 
de calor durante o mesmo intervalo de tempo. A variação de energia interna do sistema durante 
esse processo é: (Dado: 1 cal = 4,2 J.) 

a) 2500J       
b) 990J 
c) 900J         
d) 2100J 
e) 2100 J 

 
 
2. (Unifor-CE) Um gás ideal sofre a transformação A → B → C indicada no diagrama. 
 

 
 
O trabalho realizado pelo gás nessa transformação, em joules, vale: 

a) 2,0.106          
b) 1,5.106  
c) 1,5.106          
d) 1,2.106 
e) 1,2.106 

 
 
3. (UFBA) Uma certa quantidade de gás ideal realiza o ciclo ABCDA, representado na figura: 
 

 
 

Nessas condições, pode-se concluir: 
(01) No percurso AB, o trabalho realizado pelo gás é igual a 4.102J. 
(02) No percurso BC, o trabalho realizado é nulo. 
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(04) No percurso CD, ocorre aumento da energia interna. 
(08) Ao completar cada ciclo, há conversão de calor em trabalho. 
(16) Utilizando-se esse ciclo em uma máquina, de modo que o gás realize quatro ciclos por 
segundo, a potência dessa máquina será igual a 8.102W. 
 
Dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas corretas. 
 
 
4. (UEL-PR) Uma máquina térmica de Carnot é operada entre duas fontes de calor a 
temperaturas de 400K e 300K. Se, em cada ciclo, o motor recebe 1200 calorias da fonte quente, o 
calor rejeitado por ciclo à fonte fria, em calorias, vale: 

a) 300           
b) 450           
c) 600           
d) 750           
e) 900 

 


