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Segunda Prova de Física II 

1. Como mostrado na figura abaixo, um pistão com um peso em cima mantêm um gás comprimido 

em equilíbrio no interior de um tanque. A massa total do conjunto pistão + peso é igual a 20 kg. 

A área da seção reta do pistão é 8 cm
2
. Qual é a pressão total do gás no interior do tanque? Se um 

manômetro de tubo aberto for inserido no tanque, qual será a pressão medida por ele?  

 

2. Uma caixa de isopor usada para manter bebidas frias possui área total (incluindo a tampa) igual a 

0,80 m
2
 e a espessura da sua parede mede 2,0 cm. A caixa foi levada para a praia e está cheia de 

garrafas d’água, latas de refrigerante e cerveja e gelo a uma temperatura de 0 
o
C. Suponha que a 

temperatura externa é de 30 
o
C. 

a) Qual é a taxa de transferência de calor, em J/s, do exterior para o interior da caixa? 

(condutividade térmica do isopor = 0,01 W/m.K) 

b) Supondo que a caixa fique na praia nas condições acima por 8 horas, qual a massa de gelo 

que se liquefaz no interior da caixa durante esse período? (calor latente de fusão do gelo = 

3,34 × 10
5
 J/kg)? 

 

3. Deduza uma expressão para o trabalho feito por um gás de van der Waals (equação de estado 
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) durante uma expansão (ou compressão) isotérmica do volume inicial 

V1 para o volume final V2 em um cilindro acoplado a um pistão. Mostre que essa expressão se 

reduz à expressão para o trabalho isotérmico de um gás ideal quando a = b = 0. 
 

4. Introdução. Um motor é uma máquina térmica que transforma calor em trabalho. O seu 

funcionamento básico consiste em fazer um gás ou uma mistura de gases contida em um cilindro 

passar por um ciclo, provocando o movimento de um pistão que faz um eixo girar realizando 

trabalho. No motor a gasolina, o ciclo é composto por seis processos. Quatro deles envolvem 

movimento do pistão e são chamados estágios, cursos ou tempos: 

1. Estágio de admissão. Uma mistura de vapor de gasolina e ar é puxada para dentro do 

cilindro pelo movimento do pistão em decorrência da diferença de pressão entre o exterior 

(pressão atmosférica) a o interior do cilindro (pressão da mistura). 

2. Estágio de compressão. A mistura de vapor de gasolina e ar é comprimida pelo pistão, o 

que produz grande elevação na pressão e na temperatura da mistura. 
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3. Explosão. Uma centelha elétrica produz a combustão da mistura de vapor de gasolina e ar. 

O processo é muito rápido e o produto resultante da combustão atinge pressão e temperatura 

ainda maiores. O volume permanece constante, pois o pistão não se move durante este 

processo. 

4. Estágio de potência. Os produtos da combustão se expandem empurrando o pistão e 

fazendo com que este gire o eixo. Neste processo, o produto resultante da combustão se 

resfria e a sua pressão diminui. 

5. Abertura da válvula de exaustão. Após o curso de potência, o produto resultante da 

combustão ainda está a temperatura e pressão superiores às do meio exterior. Uma válvula de 

exaustão é aberta, permitindo que algum gás escape reduzindo a pressão interna. O pistão não 

se move durante este processo. 

6. Estágio de exaustão. O pistão move-se expulsando para fora do cilindro todos os produtos 

da combustão. Este movimento é devido à diferença de pressão entre o interior do cilindro e o 

meio exterior.   

Esses processos são bastante complicados para serem descritos de forma matematicamente exata. 

Eles envolvem fenômenos como a reação química entre o vapor de gasolina e o ar, o atrito do 

pistão com as paredes do cilindro e as perdas de calor por condução pelas paredes do cilindro, 

das válvulas e do pistão. Uma maneira de modelar de forma simplificada os processos envolvidos 

é desprezar todos esses efeitos e considerar uma situação ideal. Essa situação idealizada 

corresponde ao que se chama de ciclo de Otto em homenagem ao engenheiro alemão Nikolaus 

Otto (1832-1891), que foi o primeiro a construir um motor de quatro tempos funcional. O ciclo 

de Otto está mostrado no diagrama PV abaixo. 

 
O ciclo de Otto assume as seguintes condições ideais: (1) a substância de trabalho é, em todos os 

instantes, o gás ideal com capacidade calorífica constante; (2) todos os processos são quase-

estáticos; (3) não existe atrito. 

Questão.  

a) Descreva os seis estágios de operação do ciclo de Otto: 5 → 1; 1 → 2; 2 → 3; 3 → 4; e 4 

→ 1.  

b) Determine a eficiência do ciclo de Otto.  
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5. Um gás ideal está confinado no interior de um cilindro acoplado a um pistão. O pistão é 

empurrado muito vagarosamente de modo a manter a temperatura constante em 20 
o
C. Quando a 

compressão termina, o trabalho total feito sobre o gás foi igual a 730 J. Determine a variação na 

entropia do gás. O resultado obtido é compatível com a segunda lei da termodinâmica formulada 

em termos de ∆S ≥ 0? Por quê?  

 

 

Esta é a segunda prova do curso de Física II. Ela não será feita em sala, mas em casa. A data de 

entrega é 02/07/2012 até meio-dia.  

 


