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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
1. Período aberto para resolução e submissão do arquivo com a solução: 18h00 de 5afeira (28/MAI/20) até 23h59 
de 6a feira (29/MAI/20). Não serão aceitas submissões fora desse prazo ou enviadas por e-mail. 
  
2. A solução manuscrita de todas as questões deve ser enviada em um único arquivo não compactado, em formato 
.pdf. Verifique se o arquivo resultante está legível. Não serão aceitos arquivos fora dessas especificações. 
 
3. O nome do arquivo deve ser: "PME3301_P1-P2_Nome-do-Aluno_NUSP.pdf" 
 
4. O nome e NUSP do aluno devem estar na primeira linha da primeira página do arquivo. 
 
5. As hipóteses adotadas, os passos intermediários e os respectivos valores numéricos devem estar devidamente 
descritos. 
 
6. Considere ao menos 4 algarismos significativos para a resolução. 
 
7. Os valores numéricos das respostas devem estar devidamente destacados, sempre com as respectivas unidades. 
 
8. Só́ serão permitidas DUAS tentativas no período.  
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Questão 1 (2,5 pontos) Vapor de água a 15 bar e 320 oC (e) é enviado para uma turbina (TV) que está conectada 
a um reservatório com volume de 0,6 m3 e que se encontra inicialmente vazio. A válvula é mantida aberta até que 
o reservatório esteja preenchido com vapor a 15 bar e 400 oC. A turbina é bem isolada, o processo de enchimento 
é adiabático e os efeitos de energia cinética e potencial podem ser desprezados. Pede-se: 

a) A massa que entrou no reservatório, o trabalho realizado pela turbina e a entropia gerada durante o 
processo de enchimento; 

b) A massa que entra no reservatório, a temperatura final no tanque e a entropia gerada durante o processo 
de enchimento (pressão final no tanque é 15 bar), quando não há trabalho realizado pela turbina;  

c) O máximo trabalho que pode ser realizado pela turbina (pressão final no tanque é 15 bar). Determine para 
esse cenário a massa que entra no reservatório, a temperatura final no tanque e a entropia gerada durante 
o processo de enchimento;  

d) Analise e justifique os resultados obtidos em a, b e c, em termos dos valores da massa que entra no tanque, 
temperatura final no tanque, trabalho realizado e entropia gerada. 
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Questão 2 (2,5 pontos) Um reservatório rígido e adiabático contém ar, que pode ser tratado como gás perfeito. 
Uma membrana mantém o ar separado em duas massas iguais, à mesma temperatura T1 e às pressões P1 e P2, 
sendo P1 > P2. A membrana se rompe permitindo a mistura das massas. Um aluno de Termo diz que espera que 
a pressão final seja maior que P1. Um outro aluno diz que a pressão final, Pf, necessariamente terá que ser menor 
que raiz quadrada do produto das duas pressões iniciais. Verifique as respostas dos dois alunos.		
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Questão 3 (2,5 pontos) Considere, para valores em vermelho, que X é o último algarismo de seu NUSP.  
Considere um cilindro horizontal, com dois pistões que se movimentam livremente, conforme mostra a figura 
abaixo. Os pistões são adiabáticos, tem massa e espessura desprezíveis e não apresentam atrito. O cilindro está 
isolado termicamente, exceto na extremidade direita do compartimento que contém água; a extremidade oposta 
está exposta à atmosfera. Inicialmente, o volume de cada região é de 150 litros, o gás monóxido de carbono (CO) 
está a 50 oC e a água está a 70 oC, com título igual a (10+X)%. Uma bomba de calor reversível, que extrai calor 
do ambiente (T0 = 25 oC), transfere calor para à água até que a pressão final da água atinja (120+X*10) kPa. 
Considerando-se que o processo de compressão do gás é adiabático e reversível, que a hipótese de gás perfeito é 
válida, que os calores específicos podem ser considerados constantes e que a pressão atmosférica é de 100 kPa, 
determine: (a) A massa de água; (b) A massa de gás; (c) O título (se for saturado) ou a temperatura (se não for 
saturado) do estado final da água; (d) A temperatura final do gás; (d) O trabalho de compressão do gás; (e) O 
trabalho líquido realizado pela água; (f) A quantidade de calor transferida à água; (g) A quantidade de calor 
extraída do ambiente; (h) O trabalho realizado pela bomba de calor. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
	
  

ÁGUA GAS 

QH 

      ATMOSFERA 
	

QL 

W 

Bomba 
de Calor 



PME3301 # TERMODINÂMICA     PROVAS P1 e P2           29/MAI/2020 

Página 5 de 5 

 
Questão 4 (2,5 pontos) Ar a T1 = 20 °C e P1 = 100 kPa entra num compressor com uma vazão mássica �̇� = 
0,025 kg/s através de um tubo de entrada circular com um diâmetro interno de D1 = 10 mm. O compressor opera 
em regime permanente. A potência mecânica fornecida para o compressor é de 𝑊$̇  = 3,5 kW. O ar sai do 
compressor com T2 = 50 °C e P2 = 650 kPa. O diâmetro do tubo de saída é grande e, portanto, a velocidade do ar 
que sai do compressor é pequena e sua energia cinética é insignificante. Contudo, a energia cinética do ar que 
entra no compressor não pode ser desprezada. A saída do compressor está ligada a um tanque de armazenamento 
rígido com um volume de Vt = 1,5 m3. O tanque, inicialmente, contém ar a Pi = 100 kPa e Tt = 25 ° C. A pressão 
do ar dentro do tanque aumenta à medida que é preenchido, mas a transferência de calor entre o tanque e a 
vizinhança mantém a temperatura do ar no tanque sempre a Tt = 25 ° C. Trate o ar como um gás ideal com calores 
específicos constantes e iguais a cv = 717 J / kg-K e cp = 1005 J / kg-K. A temperatura ambiente é igual a 
T0 = 25 oC. Liste todas as hipóteses consideradas.  

Determine:	
 
a) a taxa de transferência de calor para o compressor; 
b) a pressão do ar no tanque após 200 segundos de 
operação; 
c) a transferência de calor total do tanque para o ambiente 
durante os primeiros 200 s de funcionamento; 
d) a entropia gerada na válvula e tanque durante os 
primeiros 200 s de funcionamento; 
e) a variação líquida de entropia durante os primeiros 200 s 
de funcionamento.  
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