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VERSÃO - A

MAP45 terá a duração de 45 min e deve ser resolvido numa folha de ponto devidamente iden-

tificada. O MAP45 consiste em 5 perguntas de escolha múltipla e um problema. As respostas às

perguntas de resposta múltipla devem ser inscritas na "folha de respostas MAP45"que lhe foi entre-

gue para o efeito. Não se esqueça de indicar a versão do MAP45 na folha de resposta múltipla.

Na resolução do exercício, leia com atenção o enunciado e justifique claramente as suas respostas

em todas as alíneas.

Questões de resposta múltipla

Questão 1 [2 valores] Considere um sistema formado por N partículas, sendo N um número

muito elevado. As partículas podem distribuir-se em três possíveis estados de energia, E1 = �✏,
E2 = 0, E3 = +✏, onde ✏ é uma constante. Qual é o número total de microestados acessíveis ao

sistema, ⌦Tot?

A) N !/3

B) N !/(N/3)!

C) 3N

D) 3N

E) 1

F) Não se pode saber sem mais informação.

Questão 2 [2 valores] O sistema descrito na alínea anterior encontra-se num estado tal que a

sua entropia é S = 0. Que pode dizer da energia total do sistema?

A) Ē = 0

B) Ē = N✏/3

C) Ē = N✏/2

D) A energia tem valor máximo, Ē = +N✏, ou mínimo, Ē = �N✏.

E) O sistema tem de estar no estado de mínima energia.

F) Nenhuma das anteriores.

Questão 3 [2 valores] Dois sistemas com capacidades caloríficas C1 e C2, respectivamente,

interagem termicamente e chegam a uma temperatura comum Tf . A temperatura inicial do sistema

1 era T1 e as capacidades caloríficas estão relacionadas pela expressão C1 = 1.2C2. Que se pode

dizer da temperatura inicial do sistema 2, T2? Assuma que o sistema combinado não troca nenhum

tipo de energia com o ambiente.

A) Tf � T2 = �1.2(Tf � T1)

B) Tf � T2 = �0.83(Tf � T1)

C) Tf � T2 = Tf � T1

D) Tf/T2 = (Tf/T1)
0.83

E) Tf/T2 = (Tf/T1)
1.2

F) Nenhuma das anteriores.



Questão 4 [2 valores] Dois sistemas A e A0
encontram-se inicialmente a temperaturas ✓ e ✓0,

respetivamente, quando medidos com um certo parâmetro termométrico ✓. A e A0
são então postos

em contacto térmico e mecânico através de uma parede móvel que permite trocas de calor e interação

mecânica, como indicado na figura. O conjunto está isolado termicamente do exterior e a única

variável mecânica relevante é o volume. Se ✓ = ✓0, em que condições é que A e A0
estarão em

equilíbrio após postos em contacto?

A) Se VA = VA0 .

B) Se forem gases ideais.

C) Se ✓ mede a temperatura absoluta.

D) Se pA = pA0 .

E) Se pAVA = PA0VA0 .

F) Não se pode saber sem mais informação.

Questão 5 [2 valores] 500 g de água são postos em contacto com um grande reservatório de

calor a 300 K. O reservatório perde 600 J de calor, em quanto que a sua temperatura não se altera

apreciavelmente. Qual é a variação na entropia do reservatório?

A) -0.5 J/K

B) -2 J/K

C) 4 J/K

D) 2 J/K

E) 0 J/K

F) Não se pode saber sem mais informação.

Problema 1 No processo representado na figura, a variação de energia

interna de dois moles de um certo gás, que evoluciona entre os pontos

A e C, é +800 J. O trabalho efetuado pelo o gás no percurso ABC é

500 J. O calor específico de este gás é cV = 12, 5 J/(mol K).

A) [2 valores] Quanta energia deve ser adicionada ao sistema em forma de calor no percurso ABC?

B) [2 valores] Se a pressão no ponto A é cinco vezes superior à pressão no ponto C, quanto trabalho

se deve efetuar sobre o gás para ir de C a D e qual será o calor trocado com o médio envolvente

no percurso CDA?

C) [2 valores] Em qual dos três processos será maior a variação da entropia? Justifique claramente

a sua resposta.

D) [2 valores] Se a temperatura inicial era de TA = 27�C e a variação de entropia entre os pontos

A e C para o percurso ABC é �S = SC � SA = 2, 53 J/K, qual será a temperatura do gás no

ponto C?

E) [2 valores] Calcule qual será a probabilidade de que o gás volte de forma espontânea ao estado

representado pelo ponto A.










