
    

ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E 

CCCCONDICIONAMENTO DE ARONDICIONAMENTO DE ARONDICIONAMENTO DE ARONDICIONAMENTO DE AR    

    
UNIDADE CURRICULAR: Termodinâmica (TMD)    PROF.: BOABAID  

 

GABARITO 2ª LISTA DE EXERCÍCIOS  

 
(1) (a) TA diminui, TB aumenta, pois o corpo A perde calor e o corpo B absorve calor;  

(b) após algum tempo, ambos os corpos estarão em equilíbrio térmico;  
(c) TA = TB , ou seja, o estado de equilíbrio térmico é caracterizado pela igualdade de 

temperatura entre os corpos. 
 
(2) Erros conceituais: 

• o “frio” não é algo que possa se movimentar, entrar ou sair de alguma coisa; na verdade, é o 
calor que é transferido de um lado para o outro; “frio” é apenas um conceito para designar 
baixas temperaturas;  

• não há isolante térmico perfeito; desta forma, sempre ocorrerá transferência de calor (do 
meio mais quente para o mais frio), então, mesmo o melhor refrigerador permite que o calor 
penetre no seu interior; a diferença é na velocidade com que isto pode ocorrer: um melhor 
isolante térmico irá retardar a passagem do calor;  

Afirmação correta poderia ser:  
• “Nosso refrigerador conserva a temperatura baixa por mais tempo”; ou,  
• “Nosso refrigerador possui um melhor isolamento térmico, mantendo a temperatura 

adequada por mais tempo” 
 
(3) Devido à agitação provocada nas moléculas, a temperatura da água deverá aumentar.  
 
(4) (a) a energia cinética das moléculas é maior na bola metálica, pois está se encontra a uma 

temperatura maior;  
(b) ao se colocar a bola dentro da água, a energia térmica (calor) irá fluir do corpo de maior 

temperaturea (a bola) para o corpo de menor temperatura (a água); desta forma, a 
temperatura da bola progressivamente irá diminuir, e a temperatura da água irá aumentar; 
esta situação permanece até que a temperatura da bola e da água sejam iguais (equilíbrio 
térmico), quando então não mais haverá transferência de calor.  

 
(5) Para permitir que ocorra a transferência de calor da pessoa para o termômetro, até que o 

termômetro atinja o equilíbrio térmico com a pessoa; neste momento, ao lermos no termômetro o 
valor da temperatura, admitimos que a temperatura da pessoa é a mesma. Ou seja: o termômetro 
sempre indica a sua própria temperatura; para que possamos “medir” a temperatura de outro 
corpo, é preciso que o termômetro esteja em equilíbrio térmico com este outro corpo.  

 
(6) Porque a cerveja gelada é um corpo com temperatura mais baixa do que o ar do ambiente; sendo 

assim, como sempre haverá transferência de calor do corpo de mais alta temperatura para o corpo 
de mais baixa temperatura, nesta situação ocorre transferência de calor do ar para a cerveja; 
como consequência, a cerveja é aquecida, ou seja, tem sua temperatura aumentada, e o ambiente 
tem sua temperatura reduzida; como o ar ambiente (ar atmosférico) é muito maior, tem muito 
mais massa do que a cerveja, o resfriamento do ar ambiente é praticamente imperceptível;  



Após algum tempo, a cerveja atingirá equilíbrio térmico com o ar ambiente, ou seja, estará na 
mesma temperatura do ambiente. Isto na verdade é uma situação geral: todas as coisas tendem a 
atingir o equilíbrio térmico com o ar ambiente (ar atmosférico). 

 
(7) A gravidade é a força que faz com que fluidos mais densos sejam “puxados” para baixo com 

mais força, empurrando fluido menos denso para cima, gerando desta forma um movimento de 
toda a massa de fluido. É por isso que se diz que fluidos mais densos são mais “pesados”, e 
fluidos menos densos mais “leves”. Em um ambiente sem gravidade, este movimento não 
ocorreria.  

 
(8) Ao aquecer apenas a chapa, o funileiro estará provocando sua dilatação. Ou seja, todas as 

dimensões da chapa, incluíndo o furo, serão aumentadas. Com o aumento da temperatura da 
chapa, então, o diâmetro do furo, em determinado momento, será maior do que o diâmetro do 
pino (pois este não foi aquecido), permitindo que este seja inserido facilmente. Após resfriada a 
placa, o piso ficará firmemente preso à chapa.  

 
(9) O dispositivo que controla o funcionamento (liga/desliga) do circuito elétrico do refrigerador é 

chamado “termostato” (ver figura abaixo). Este funciona utilizando-se o fenômeno da dilatação: 
ao aumentar a temperatura no interior do refrigerador (sinal de que o sistema de refrigeração 
precisa ser ligado), o elemento sensor do termostato (bulbo sensor) contém um gás, que “sente” o 
aumento de temperatura sofrendo uma dilatação correspondente. Esta dilatação provoca um 
aumento de pressão no interior do diafragma, que força a placa móvel contra a mola, e “fecha” os 
contatos elétricos, ligando o compressor. Com o funcionamento do sistema de refrigeração, a 
temperatura no gabinete começa a cair, e consequentemente a pressão no interior do bulbo sensor 
e no diafragma também cai. Com isso, a força da mola empurra a placa móvel para baixo, 
“abrindo” os contatos elétricos e desligando o compressor. O botão de ajuste de temperatura 
permite regular a pressão da mola, alterando assim a temperatura na qual o compressor irá ligar e 
desligar.  

 
 
(10) a) curvada, sendo a face côncava em alumínio e a face convexa em cobre;  
  b) curvada, sendo a face côncava em cobre e a face convexa em alumínio 

placa móvel 


