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I. Introdução 
 

Dentre todos os ramos de estudo das ciências um dos mais antigos é o estudo da 

termologia. A começar pelos estudos dos antigos filósofos gregos até a Teoria Cinética da 

Matéria, a concepção sobre o que é a temperatura, energia e suas relações sofreram diversas 

mudanças. É de conhecimento geral que esse é um dos temas com potencial para despertar 

interesse, pois muitos dos fenômenos em estudo fazem parte do cotidiano do aluno. O estudo 

da termologia abrange conteúdos como calorimetria, termometria, dilatação e estudo dos 

gases. A sequência didática proposta neste texto abrange o estudo da termometria e da 

calorimetria.  

Assim como a ciência evoluiu e as concepções sobre temperatura sofreram quebra de 

paradigmas, a forma de ensinar ciências (e outras disciplinas) também sofreu modificações. 

Pensando nisso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) criou em 

1998 o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que tem como um dos seus objetivos gerar 

dados que subsidiem estudos sobre a educação básica. Conforme publicação do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o objetivo principal do 

ENEM (MEC, 2009) é avaliar se o aluno adquiriu ao longo de sua trajetória estudantil 

habilidades e competências ligadas às quatro áreas do conhecimento, Ciências da Natureza, 

Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. 

No contexto atual, o ENEM tornou-se também um importante meio para ingresso no 

ensino superior e concorrência ao Programa Governamental Ciência sem Fronteira, levando os 

professores a orientar as suas ações de modo a que seus alunos tenham melhor desempenho 

neste exame (por ex., TRAVITZKI, 2013). Ainda que seja alvo de críticas, a orientação do 

ensino para o bom desempenho dos alunos em um exame tem ocorrido no cenário nacional. 

De nossa parte, entendemos que o preparo do aluno para o ENEM pode ser aliado a um 

ensino que o prepare também para a cidadania (TRAVITZKI, 2013). Isso requer que o 

professor, ao elaborar seu material de aula, apresente o conteúdo de forma a desenvolver 

competências importantes para sua vida pessoal assim como desenvolver as habilidades da 

matriz do ENEM, onde encontramos a análise e a interpretação de gráficos (MEC, 2009). 

Presente na vida das pessoas, os gráficos se apresentam como uma ferramenta cultural que 

pode ampliar a capacidade humana de tratamento de informações quantitativas e de 

estabelecimento de relações entre as mesmas conforme discutido por Monteiro1. Em uma 

perspectiva histórica, a representação gráfica está associada à vida das pessoas desde a pré-

história, presente nos desenhos rudimentares, a chamada Arte Rupestre. Na época, a 

representação gráfica era utilizada basicamente para a comunicação. Com o passar do tempo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Disponível em http://www.ufrrj.br/emanped/paginas/conteudo_producoes/docs_22/carlos.pdf. Acesso em 30 de fev. 
2016. 
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os sistemas comunicativos evoluíram, sendo importante destacar René Descartes (1596 d.C – 

1650 d.C) e o sistema cartesiano como personagem importante dessa evolução. Hoje a 

representação gráfica está intimamente associada ao desenvolvimento da sociedade e das 

ciências, presente nos meios de comunicação e em tudo que fazemos, justificando a ênfase 

dada à avaliação das habilidades e competências na área de análise e interpretação de 

gráficos no ENEM (MEC, 2009).  

No presente texto apresentamos um módulo didático que tem como objetivo 

desenvolver a habilidade de leitura e interpretação de gráficos, usuais no estudo de Física em 

nível de ensino médio, partindo do seu uso no contexto da Física Térmica. Os conteúdos de 

termometria e calorimetria abordados estão divididos em sete tópicos, para os quais foram 

previstas um número total de 20 horas-aula. A ideia central desse texto é prover o professor 

com uma proposta básica, que ele pode adequar à sua realidade escolar. 

Os recursos didáticos incluem: 

• leitura de texto introdutório; 

• exposição-dialogada do professor sobre os conceitos principais, procurando 

partir do conhecimento prévios dos alunos; 

• atividades experimentais em grupos; 

• projeção de respostas dos alunos a questões relativas às atividades;  

• resolução de listas de exercícios; 

• atividades relacionadas a vídeos sobre calorimetria. 

Passamos a descrever sucintamente como está previsto o uso de cada um desses 

recursos no módulo didático.  

Leitura de texto introdutório 

Na primeira aula os alunos recebem um texto intitulado O Calor: do uso coloquial ao 

científico (Apêndice A). Esse texto serve como base para a discussão inicial a respeito do 

conteúdo a ser estudado no módulo, introduzindo o vocabulário e possibilitando debater a 

evolução dos conceitos físicos relativos à termologia. Traçando uma linha temporal acerca dos 

conceitos de calor e temperatura, o texto apresenta algumas antigas teorias, a iniciar pela 

teoria dos antigos filósofos gregos até os dias atuais, com a Teoria Cinética da Matéria. O texto 

serve também como organizador prévio, ou seja, materiais introdutórios que possam servir de 

ponte entre aquilo que o aluno já sabe e o que se espera que ele aprenda. Sobre esse texto 

são propostas algumas questões, a serem respondidas pelos alunos até a aula seguinte. Tais 

questões constam ao final do texto. 
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Aulas expositivo-dialogadas 

São previstas aulas expositivo-dialogadas ministradas de forma que os conteúdos 

sejam apresentados do mais geral e inclusivo ao mais específico e, posteriormente 

reconciliado, do mais particular ao mais geral. Assim, os exemplos são apresentados de forma 

a relacionar o que será aprendido com o que já é de conhecimento dos alunos. Além disso, 

propõe-se uma constante relação dos novos conceitos com os subsunçores, a fim de integrar 

significados. O conjunto dos planos de aula, bem como o material instrucional, encontra-se no 

Capítulo III.  

Atividades experimentais em grupos 

Para a orientação dos alunos durante as atividades experimentais são previstas 

explanações antes e durante o experimento, além de os alunos receberem guias impressos, 

constantes no Capítulo IV. As práticas experimentais foram idealizadas de forma a levar o 

aluno a se apropriar de conceitos sobre os conteúdos de calorimetria e termometria, ancorados 

em seus conhecimentos prévios. Além disso, as práticas experimentais, propostas para serem 

feitas em grupos, visam desenvolver habilidades e competências relacionadas à leitura, análise 

e interpretação de gráficos.  

Projeção das respostas dos alunos a questões relativas à atividade experimental 

Após a prática experimental, cada grupo responde uma série de questões com 

aumento progressivo de dificuldade e que foram concebidas de forma a levar o aluno a pensar 

e debater a resolução das questões com os seus colegas. Após responderem, as questões são 

recolhidas, corrigidas e posteriormente entregues e discutidas. Durante a discussão, inspirados 

no método Peer Instruction (ARAUJO e MAZUR, 2013), são projetadas questões com 

respostas erradas, sem a identificação dos autores da resposta, e debatida a correta resolução 

com a turma (o conjunto das questões propostas para as atividades experimentais constam no 

Capítulo IV). 

Listas de exercícios e vídeos 

As listas de exercícios (Apêndice B) foram planejadas de forma a ter exercícios com 

acréscimo progressivo de dificuldade, de forma a favorecer uma aprendizagem significativa. As 

listas contêm questões de termologia, cuja resolução depende da leitura e interpretação de 

gráficos, estão classificadas conforme o Quadro 2. Em algumas aulas são encaminhados para 

casa vídeos pertinentes ao estudo da termologia. Junto com os vídeos há uma lista de 

questões para trabalhar o que foi aprendido. Todos os exercícios para casa, texto, lista de 

exercícios e exercícios dos vídeos, são corrigidos e debatidos com os alunos dentro de cada 

tópico, sendo resolvidas as dúvidas existentes. 
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O nível de proficiência para a resolução das questões segue a classificação de Curcio 

(apud FERNANDES e MORAIS, 2011, p. 97), para quem a habilidade de ler um gráfico é 

expressa de forma que o aluno deve: “ler os dados, ler entre os dados e ler além dos dados”.  

 No primeiro nível, ler os dados, o leitor deve fazer uma leitura literal dos dados 

apresentados no gráfico, ainda sem a preocupação da interpretação do gráfico. No segundo 

nível, ler entre os dados, o leitor deve integrar a informação e identificar relações matemáticas 

através de um conhecimento prévio existente. Para Curcio (Ibid., p. 97-98) “espera-se que 

neste nível os alunos identifiquem tendências no gráfico”. No terceiro nível, ler além do gráfico, 

pressupõe-se que lendo o gráfico o aluno possa inferir sobre a informação global de forma a 

explorar ou predizer sobre o fenômeno a que o gráfico se refere.  O Capítulo 5 apresenta de 

forma mais detalhada a classificação de Curcio e das questões conforme o tópico de Física 

solicitado para a resolução. 
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II Planejamento das aulas 
 

O Quadro 1 apresenta uma síntese do conjunto de aulas que compõem o módulo 

didático. Nas seções subsequentes são apresentados os planejamentos das aulas, incluindo o 

material instrucional elaborado.  

Tópico Descrição Recurso didático Nº de 

aulas 

Gráficos 
Visão geral do que será 

estudado. 

Aula expositivo-dialogada. 

Leitura de texto. 
1 

Termometria 

Estudo das escalas 

termométricas, conversão 

entre as escalas. 

Aula expositivo-dialogada. 

Trabalho sobre o texto. 

Lista de exercícios. 

3 

Experimental: 

calorimetria 

Curva de resfriamento de 

porção de água. 

Aula experimental. 

Vídeo calor específico da 

água e do óleo e correntes 

de convecção. 

3 

Calorimetria 
Calor sensível, calor latente 

e capacidade térmica. 

Aula expositivo-dialogada. 

Lista de exercícios. 

Correção das atividades do 

vídeo calor específico da 

água e do óleo e correntes 

de convecção. 

5 

Potência 

Térmica 

Potência térmica, 

conversão entre unidades 

de medida, processos de 

vaporização. 

Aula expositivo-dialogada. 

Lista de exercícios. 

Experimento 

demonstrativo. 

4 

Equilíbrio 

térmico 

Conservação de energia 

térmica, equilíbrio térmico, 

calorímetro. 

Aula expositivo-dialogada. 

Lista de exercícios. 
2 

Experimental: 

Equilíbrio 

térmico 

Verificar o equilíbrio 

térmico entre uma porção 

de água e um pedaço de 

metal. 

 

Lista de exercícios. 

Aula experimental. 

 

2 

Quadro 1: Relação e descrição sucinta dos tópicos a serem abordados, número de aulas correspondentes a cada 

tópico e recursos didáticos previstos. 
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III Planos de aulas e material de apoio 
 

Apresenta-se na sequência o plano de todas as aulas, assim como os slides 

elaborados para as apresentações. O comentário que segue abaixo de cada slide é um resumo 

da intervenção apresentada aos alunos com a detalhada discussão de sua finalidade.  Nas 

aulas de exercícios em aula os alunos são orientados a sentarem em grupos para trabalharem 

em aula. O professor circula por entre os grupos para esclarecer possíveis dúvidas 

apresentadas pelos alunos.  

 

1. Aula de gráficos 

Conteúdo: Gráficos 

Tempo previsto para o tópico: uma hora-aula 

 

 

Objetivo: demonstrar as vantagens do uso de representações gráficas no dia a dia e no estudo 

das ciências; encantar os alunos mostrando diversas possibilidades e recursos que a análise 

gráfica oferece; dar uma visão panorâmica do conteúdo de física que deverá ser explorado nas 

próximas aulas. 

 

Materiais necessários: Projetor de imagens, acesso à internet. 

 

Dinâmica em sala de aula: Apresentação do conteúdo da aula conforme os slides das Figuras 

1.1, 1.2 e 1.3. Para cada slide prevê-se uma intervenção expositivo-dialogada ou a 

apresentação de um vídeo e debate com os alunos. Ao final da primeira aula entrega-se aos 

alunos para ser trabalhado em casa o texto O Calor: do uso coloquial ao científico 

(Apêndice A) junto com a lista de exercícios a respeito do texto. A correção das questões a 

respeito do texto é feita com os alunos na segunda aula, em que se aborda o tópico de 

Termometria. 
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Figura 1.1 - Panorama geral do conteúdo abordado no modulo didático. 

 

O slide da Figura 1.1.a tem como finalidade chamar atenção dos alunos quanto ao que 

é estudado no conteúdo de termologia. Na imagem aparecem diversas situações que envolvem 

conceitos de energia. A imagem é exibida ao iniciar a aula enquanto o professor organiza seu 

(f) (e) 

(d) (c) 

(b) (a) 
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material. O objetivo desse momento é o de gerar curiosidade nos alunos. Ao iniciar a exposição 

do conteúdo apresentado, é debatido com os alunos o que aparece nas imagens.  

O vídeo do slide da Figura 1.1.c 2 apresenta o funcionamento de uma máquina térmica 

que transforma a energia química liberada durante a combustão em energia térmica, 

aquecendo e vaporizando a água. O vapor pressurizado é liberado pelo orifício da tampa e 

impulsiona uma ventoinha, transformando a energia térmica em mecânica.   

O vídeo do slide da Figura 1.1.d 3 ilustra a diferença entre temperatura e capacidade 

térmica. Apesar de ser altíssima a temperatura da palha de lã incandescente, ao tocar na pele 

nada acontece. Isso ocorre porque, mesmo com alta temperatura, a quantidade de energia 

possível de ser trocada pela palha ao se resfriar em contato com a pele é pequena e não 

provoca queimaduras.  

A Figura 1.1.e tem como objetivo discutir de forma geral a importância da comunicação 

e como o uso da escrita e de ferramentas gráficas contribuiu para o desenvolvimento da 

humanidade. Os alunos são conduzidos a iniciarem um debate sobre a representação gráfica 

dentro das ciências, da matemática e no uso diário em jornais e revistas, por exemplo.  

Na Figura 1.1.f é questionado o que essa tabela de dados pode representar e se teria 

alguma possibilidade mais interessante de representar aqueles dados. São disponibilizados 

dois minutos para os alunos pensarem. Esse momento é importante porque surgem ideias. É 

provável que apareça uma quantidade significativa de alunos sugerindo o uso de gráficos, já 

que no slide anterior discute-se essa questão. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Disponível no endereço https://www.youtube.com/watch?v=M7MUrUXwAVU. Acessado em 07/09/2016. 
3 Disponível no endereço https://www.youtube.com/watch?v=PtYMZzpniMk. Acessado em 07/09/2016.	  
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Figura 1.2: Questionamento a respeito dos gráficos. 

 

As figuras 1.2.a e 1.2.b dão continuidade à discussão a respeito do que os valores da 

tabela representam. O tema central desse debate é o que acontece com a temperatura com o 

passar do tempo, apresentando o sistema em que oscilações de temperatura desse tipo são 

(f) (e) 

(d) (c) 

(a) (b) 
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possíveis. No caso desse exemplo o gráfico representa a temperatura mínima e máxima 

registrada na cidade de Porto Alegre no mês de fevereiro de 2015.  

Na Figura 1.2.c o objetivo é discutir/problematizar com os alunos a variação da média 

de público presente no estádio de futebol. Outro ponto importante é chamar atenção que nesse 

gráfico a quantidade de torcedores é indicada no próprio ponto correspondente ao ano 

(diferente quando utilizado os eixos do plano cartesiano como referência) e ainda problematizar 

a “linha de tendência” criada pelo autor do gráfico. Afinal, o que esta linha pode representar?  

A Figura 1.2.d apresenta aos alunos o gráfico “pizza”. Aconselha-se debater com os 

alunos em quais casos esse tipo de gráfico é mais adequado. O gráfico tipo pizza é mais bem 

utilizado quando o autor do gráfico, além de demonstrar dados, quer passar para o leitor uma 

informação geral expressando uma noção global do quanto cada valor expresso representa do 

montante. Não sendo indicado, por exemplo, para representar quantidades físicas. 

A Figura 1.2.e apresenta aos alunos a relação do aquecimento/mudança de fase frente 

em uma curva de aquecimento idealizada. Nesse momento é importante ressaltar que essa 

curva é uma aproximação da curva real.  

A Figura 1.2.f é de grande interessante à medida que pode ser utilizado para debater a 

relação entre as grandezas físicas expressas nos eixos. É comum os alunos confundirem a 

trajetória espacial de um objeto com o respectivo gráfico que descreveria a posição em função 

do tempo. Ao apresentar o slide deixar dois minutos para os alunos pensarem.  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
16 

 

 

 

Figura 1.3: Gráficos diversos exemplificando o uso de gráficos na Física. 

 

A abordagem da Figura 1.3.a é uma continuidade da discussão do gráfico anterior e 

deve deixar claro que esse gráfico não representa a trajetória espacial do movimento, pois no 

eixo das abscissas é representada a variável tempo. Logo, o gráfico não descreve a altura em 

função da distância horizontal que ele percorre, com muitos alunos podem pensar. 

Na Figura 1.3.b apresenta-se uma comparação entre dois gráficos que representam as 

mesmas grandezas, mas em escalas diferentes. O propósito é justamente questionar os alunos 

quanto à escala utilizada. Percebe-se que apesar do gráfico à esquerda aparentemente ser 

maior, o valor de L representado é menor. 

Na Figura 1.3.c é discutido o significado da área entre a curva e o eixo do volume que 

caracteriza a transformação gasosa e em quais situações a área entre a curva e o eixo das 

abscissas indicará uma grandeza Física. 

 

(c) 

(b)(a) 
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2. Aula de Termometria 

Conteúdo: Termometria 

Tempo prevista para o tópico: três horas-aula. 

Objetivo: compreender o contexto histórico da temperatura; diferenciar medições em 

diferentes escalas termométricas; estabelecer graficamente a relação entre diferentes escalas 

termométricas. 

Materiais necessários: Projetor de imagens, acesso à internet. 

Dinâmica em sala de aula: A primeira aula inicia-se com a correção das atividades do texto O 

Calor: do uso coloquial ao científico (Error!	  Reference	  source	  not	  found.A), debatendo com 

os alunos possíveis dúvidas. Em uma hora aula apresenta-se o conteúdo de aula conforme os 

slides das Figuras 2.1 e 2.2. Para cada slide prevê-se uma intervenção didática expositivo-

dialogada. Ao final da exposição no quadro, entrega-se a lista de exercícios (Apêndice B.1) que 

deve ser inicialmente trabalhada em aula, terminada em casa e corrigida na próxima aula. 

Recomenda-se que para resolver a lista o aluno deve usar os apontamentos de aula e o texto 

O Calor: do uso coloquial ao científico. Na última aula desse tópico é feita a correção da 

lista de exercícios. 

Te
m

po
 p

re
vi

st
o 

15 min. 

 

 

 

 

30 min. 

 

20 min. 

40 min. 

30 min. 

 

i) correção dos exercícios do texto O calor: do uso coloquial ao 

científico. As questões são respondidas com base no texto. A correção 

é feita de forma expositivo–dialogada com os alunos. Na questão seis 

debate-se com os alunos o funcionamento de um refrigerador. 

ii) relações entre as escalas termométricas conhecidas (kelvin, celsius e 

fahrenheit) 

iii) relações entre escalas quaisquer. 

vi) resolução de exercícios 

v) continuidade da resolução dos exercícios da lista sobre escalas 

termométricas com discussão das dúvidas no quadro. 

Em ambos os momentos são apresentados aos alunos o gráfico correspondente à 

relação termométrica apresentada. Ao final da explanação, entrega-se aos alunos uma lista de 

exercícios sobre escalas termométricas (Apêndice B.1). A resolução da lista deve ser iniciada 

em aula e finalizada na próxima aula.  

Sugestão de intervenção apresentada aos alunos - Termometria 
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Figura 2.1: Escalas termométricas: celsius, fahrenheit e kelvin; diferença entre os pontos de fusão e ebulição. 

Iniciar a aula com um debate sobre a Teoria Cinética da Matéria remetendo ao texto O 

Calor: do uso coloquial ao científico. A Figura 2.1.b apresenta a imagem de alguns 

termômetros. Indica-se que o professor leve alguns termômetros para os alunos conhecerem. 

A Figura 2.1.c apresenta algumas curiosidades: a escala celsius, quando inicialmente criada 

(d) (c) 

(b) (a) 

(f) (e) 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
19 

 

tinha seus valores invertidos (100°C era o ponto de fusão do gelo a 1 atm e 0°C a ebulição da 

água a 1 atm). A escala foi invertida em 1747. O termo original para indicar a temperatura na 

escala era o grau centésimo ou grau centígrado (por vezes ainda hoje utilizado). A 

correspondente nomenclatura foi substituída por grau celsius em 1948 (a data recente justifica 

por ainda perdurar o termo centígrado).  

A Figura 2.1.d apresenta algumas curiosidades: a escala fahrenheit inicialmente foi 

muito utilizada em muitos países de língua inglesa, mas atualmente é pouco utilizada. Seu uso 

é interessante em países no qual a temperatura média é baixa, pois o 0°F corresponde a -

17,7°C. Na área da saúde uma pessoa é diagnosticada com febre quando a temperatura atinge 

os 100°F sendo usual a indicação médica de que a temperatura atingiu os três dígitos.  

A Figura 2.1.e salienta que na escala kelvin não existem indicações de temperatura 

negativa (por isso chamada de absoluta) e a temperatura mínima (de fato inatingível) que um 

corpo pode atingir é o zero kelvin. O nome do Lord Kelvin é William Thomson. A escala kelvin 

já foi indicada utilizando o °K.  

A Figura 2.1.f apresenta dados úteis para fazer a dedução da equação de conversão e 

a demonstração do gráfico que relaciona a temperatura em cada uma das equações de 

conversão. 

 

 

Figura 2.2: Diferença entre os pontos de fusão e ebulição, exemplo da relação matemática de uma escala qualquer. 

 

Na Figura 2.2.a, após a obtenção das três equações de conversão com os respectivos 

gráficos que as representam (com a escala kelvin no eixo das abscissas), debate-se com os 

alunos a diferença entre temperatura e variação de temperatura. É importante que essa 

diferença fique clara, pois existe uma quantidade significativa de alunos que confundem os dois 

conceitos.  

(a) (b) 
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Ao projetar o slide da Figura 2.2.b propõe-se aos alunos que encontrem a relação 

matemática entre uma escala arbitrária x e a escala celsius. Após alguns minutos corrige-se o 

problema no quadro e entrega-se a lista de exercícios (Apêndice B.1). 

 

3. Aula prática de calorimetria – curva de resfriamento 

Conteúdo: Calorimetria – construindo a curva de resfriamento da água 

Tempo previsto para o tópico: três horas-aula 

 

 

Objetivos gerais: Oportunizar a reflexão sobre o resfriamento dos corpos comparando a curva 

de resfriamento em diversas situações. Apresentar ao aluno, mesmo que de forma indireta, 

importantes conceitos de calorimetria tais como potência e capacidade térmica. Familiarizar os 

alunos com a terminologia e conceitos pertencentes à calorimetria. 

Objetivos específicos: Ler, interpretar e organizar dados em uma tabela identificando as 

variáveis (condições iniciais e grandezas variáveis), construir o gráfico da temperatura da 

amostra em função do tempo identificando que a variação de temperatura não é linear. 

Comparar os gráficos criados pelo seu grupo com o gráfico em diferentes situações de 

condições iniciais. 

Dinâmica em sala de aula: Das três horas-aula destinadas à prática experimental a respeito 

da curva de resfriamento, duas horas-aula são para realizar o experimento sobre a Curva de 

Resfriamento. Na terceira hora-aula destinada ao tópico corrige-se o relatório. Para a correção 

apresentam-se em forma de slides, alguns exemplos de relatórios que apresentarem 

problemas e outros mostrando bons exemplos. São debatidas com os alunos dúvidas 

remanescente sobre o relatório. Ao final da aula entrega-se aos alunos a lista de exercícios 

(Apêndice B.2) que, acompanhada da visualização de dois vídeos, servirá como base 

introdutória para tópico de calorimetria.  

 

Materiais 

• Termômetro; 

• aquecedor de água; 

• vidro de becker ou copo comum (caso não tenha o becker); 

• cronômetro (pode ser o cronômetro do celular); 

• papel milimetrado ou folha que segue junto ao roteiro. 
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Figura 3.1: Materiais necessários para o experimento: cronômetro, vidro Becker, aquecedor elétrico e termômetro. 

 

Procedimento: o planejamento inicial do procedimento de marcação da temperatura ficará sob 

a responsabilidade de cada grupo. Ao explicar o experimento, o professor explana a respeito 

do que será trabalhado em cada uma das aulas práticas. O grupo se organiza conforme 

procedimento próprio, que deverá ser escrito e apresentado para o professor antes do início do 

experimento.  Com isso busca-se evitar os roteiros experimentais excessivamente 

comportamentalistas. 

 

Coletas de dados 

 Os alunos recebem um roteiro acompanhado de uma tabela e plano cartesiano, 

facilitando a realização e análise da prática experimental. O material instrucional encontra-se 

no Capítulo IV.  

 Junto com o vidro becker cada grupo recebe uma porção de água aquecida do 

professor que o orienta com a primeira leitura da temperatura. Ao anotar o valor da temperatura 

inicial na tabela e receber o becker com água aquecida, o aluno é orientado a ligar o 

cronômetro e marcar na tabela a temperatura conforme o tempo planejado pelo grupo.  

 Para coletar os dados da prática experimental os alunos devem proceder da seguinte 

maneira. Conforme o tempo de medição que foi planejado pelo grupo, os alunos anotam o 

respectivo valor na tabela que segue junto ao relatório. Ao finalizar a primeira parte, os alunos 
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recebem outra amostra de água com diferente massa cuja condição inicial de temperatura se 

aproxima da primeira medição. Nessa amostra, os alunos devem fazer a medição da 

temperatura inicial e ligar o cronômetro espontaneamente. Caso esqueçam, eles devem ser 

auxiliados no procedimento. 

 No relatório é solicitada a informação sobre massa de água utilizada. É importante 

lembrar ao aluno que massa é diferente de volume. O vidro becker informa a quantidade de 

volume constante no frasco. Mostrar ao aluno a equação da densidade e auxiliá-los a calcular a 

massa sabendo que a densidade é de 1,0 g/cm3. 

Análise de dados 

 No relatório é pedido ao aluno para que marque os pontos da temperatura em função 

do tempo. Algumas dúvidas surgem tais como a escala a ser utilizada ou em qual eixo se deve 

usar tal grandeza. É oportuno deixar que os alunos escolham como proceder na montagem do 

gráfico e também orientar os alunos que eles não devem ligar os pontos marcados no gráfico. 

Na marcação dos pontos do gráfico deve-se ficar com algo similar ao constante na Figura 3.2. 

 Com todos os pontos marcados, oriente os alunos a traçar uma curva suave que siga a 

tendência dos dados, o mais próximo possível dos dados.  A linha de tendência ajuda a 

identificar o comportamento da temperatura com o passar do tempo. 

 

Figura 3.2: Curva de resfriamento da água: Exemplo de um gráfico de um aluno. 

 Após finalizar a marcação do primeiro gráfico o aluno deve repetir o procedimento para 

o segundo gráfico e obter uma representação similar a da Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Curva de resfriamento de duas amostras da água – Exemplo de um aluno. 

 

 A partir dos gráficos traçados, os alunos respondem a uma série de perguntas que 

compõem o relatório e que são corrigidas, inspirado no método peer instrucion, com a projeção 

das respostas erradas. 

 

4. Aula de calorimetria 

Conteúdo: Calorimetria– calor sensível e calor latente 

Tempo previsto para o tópico: cinco horas-aula 

 

 

Objetivo: compreender os conceitos da calorimetria; oportunizar a reflexão sobre o 

resfriamento dos corpos comparando a curva de resfriamento em diversas situações; 

familiarizar os alunos palavras e conceitos pertencentes à calorimetria. 

 

Materiais necessários: projetor de imagens, acesso à internet, lista de exercícios. 

 

Dinâmica em sala de aula: Recolher a lista de questões entregue aos alunos na aula anterior 

e que foram respondidas em casa a respeito das correntes de convecção e do calor específico 

da água. A primeira hora da aula destina-se a terminar a correção do relatório e retirar 
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possíveis dúvidas ainda existentes. Na segunda e terceira hora-aula apresenta-se o conteúdo 

de aula conforme os slides das figuras 4.1 e 4.2. Para cada slide prevê-se uma intervenção 

didática expositivo-dialogada. Ao final da exposição no quadro, entrega-se a lista de exercícios 

de calorimetria (Apêndice B.3) que deve ser inicialmente trabalhada em aula e finalizada em 

casa. Na quarta hora-aula do tópico corrige-se a lista de questões sobre as correntes de 

convecção e o calor específico da água, entregue ao final da aula de experimental. A correção 

deve ser feita à luz da aula sobre calor sensível e latente. Dessa forma, faz-se uma 

reconciliação do que foi aprendido com o que é apresentado nos vídeos e nas perguntas. Na 

última hora-aula desse tópico corrige-se a lista de atividades de calorimetria. 

Te
m

po
 

pr
ev

is
to

 

45 min. 

45 min. 

 

45 min. 

 

30 min. 

 

60 min. 

i) correção dos exercícios relativos à prática experimental. 

ii) Aula expositivo-dialogada a respeito do calor sensível, capacidade 

térmica e calor latente. 

iii) Aula expositivo-dialogada a respeito do calor sensível, 

capacidade térmica e calor latente. 

iv) Correção da atividade - Lista de exercícios do vídeo correntes de 

convecção e calor específico da água e do óleo.  

v) Resolução de exercícios com o auxílio do professor. 
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Figura 4.1: Diferença entre aquecimento e mudança de fase; calor específico, capacidade térmica e calor latente, 

processos de mudança de fase. 

O objetivo da Figura 4.1.b é o de debater a diferença entre temperatura e a quantidade 

de energia transferida pelas fagulhas quando em contato com a pele, introduzindo o conceito 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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de capacidade térmica. Nesse slide cabe exemplificar, por exemplo, que o óleo fervente 

provoca queimaduras mesmo estando em menor temperatura.  

A Figura 4.1.c ilustra o baixo calor específico da areia que demanda uma quantidade 

menor de energia para sofrer maior variação de temperatura quando comparada com a água 

do mar. Este é um importante momento para questionar/introduzir o conceito de calor 

específico.  

A Figura 4.1.e apresenta um questionamento. É de conhecimento dos alunos que ao 

quando a água começa a ferver, leva uma quantidade significativa de tempo para a água 

vaporizar completamente. No geral eles sabem que ela leva muito mais tempo vaporizando do 

que aquecendo. Utilizar esse conhecimento prévio para debater com eles o conceito de calor 

específico, capacidade térmica e calor latente é importante por dar significado àquilo que eles 

já têm estabelecido.  

Na Figura 4.1.f retoma-se com os alunos os processos de mudança de fase e é 

discutido o seguinte exemplo: uma porção de gelo a -10°C precisa aquecer, fundir, aquecer, 

vaporizar e aquecer novamente se quisermos ter vapor a 120°C. Dessa forma a o gelo passa 

por processos de aquecimento e mudança de fase e a quantidade de energia envolvida é a 

soma da quantidade de energia envolvida em cada etapa do processo. 
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Figura 4.2: Curva de aquecimento. Calor Específico e Calor Latente, Calorímetro. 

A Figura 4.2.a apresenta as unidades de medida a serem adotadas assim como cada 

uma das grandezas relacionadas ao calor sensível e ao calor latente.  

Na Figura 4.2.b debate-se com os alunos o conceito de capacidade térmica. Os alunos 

são questionados quanto à quantidade de energia necessária para aquecer um copo de água e 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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um lago. Dessa forma pode-se exemplificar que a capacidade térmica está ligada não só a 

substância (nesse caso água), mas também com a quantidade de matéria. Apresente no 

quadro branco a equação para calcular a capacidade térmica e a relação entre a capacidade 

térmica e o calor específico. 

Os slides das Figuras 4.2.c e 4.2.d são projetados e debatidos com os alunos que tipos 

de as transformações físicas estão representadas no gráfico. Após essa interação é 

perguntado aos alunos a resposta correta para a pergunta que segue junto ao slide. Para 

responder, os alunos recebem uma cédula posteriormente entregue ao professor. A cédula não 

terá a identificação do aluno e logo após o recolhimento das cédulas a questão será corrigida 

no quadro.  

Na pergunta da Figura 4.2.c a resposta correta é letra C e no questionamento presente 

na Figura 4.2.d a resposta correta é letra E. O objetivo dessa pergunta, que foi inspirada no 

método Peer Instruction (ARAUJO, MAZUR, 2013) é o de incentivar a interação e a discussão 

entre os alunos além de criar um banco de dados sobre conhecimentos prévios que poderá ser 

utilizado no futuro.  

Na Figura 4.2.e é apresentado e debatido a função de isolamento do calorímetro.  
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5. Aula de potência térmica 

Conteúdo abordado: Potência térmica 

Tempo prevista para o tópico: quatro horas-aula. 

 

 

Objetivo: compreender o conceito de potência térmica; familiarizar os alunos com as unidades 

de medida de potência. 

 

Materiais necessários: projetor de imagens, duas latas de refrigerante, plástico filme de 

cozinha, gelo, água, termômetro, recipiente com tampa (pote de sorvete de 2l vazio), lista de 

exercícios. 

 

Dinâmica em sala de aula: Nas duas primeiras horas-aula desse tópico apresenta-se o 

conteúdo de aula conforme os slides das figuras 5.1 e 5.2. Para cada slide prevê-se uma 

intervenção didática expositivo-dialogada. Ao final da exposição no quadro, entrega-se a lista 

de exercícios (Apêndice B.4) que deve ser trabalhada em aula e em casa. Na terceira aula 

reproduz-se, de forma demonstrativa, o experimento em duas situações diferentes: na primeira, 

coloca-se uma lata de refrigerante revestida com duas camadas de plástico filme em banho-

maria na mistura água e gelo, agita-se por dois minutos e verifica-se a temperatura do 

refrigerante. Logo após, com outra lata, é realizado o mesmo experimento com várias camadas 

de plástico filme. Com as temperaturas de cada experimento calcula-se a potência média para 

cada situação e discute-se porque o refrigerante resfria tão rapidamente. 

A quarta hora-aula do tópico destina-se a correção da lista de exercícios.  

Te
m

po
 

pr
ev

is
to

 90 min. 

45 min. 

45 min. 

i) apresentação do conteúdo de potência térmica. 

ii) experimento a respeito da corrente de convecção forçada. 

iii) correção dos exercícios.. 
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Figura 5.1: Conceito de potência, correntes de convecção forçada. 

A Figura 5.1.a é projetado enquanto os alunos entram na sala. O objetivo é debater que 

a energia transferida para o corpo ou a energia retirada do corpo depende da fonte que está 

fornecendo/retirando energia. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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A Figura 5.1.c apresenta um exemplo a respeito da diferença entre dois carros com 

diferentes potências mecânicas. É importante debater com os alunos a diferença em termos de 

potência entre os dois carros já que existe uma grande possibilidade de que o aluno tenha 

certo conhecimento a respeito da potência mecânica.  

A Figura 5.1.d apresenta a definição de potência: medida da quantidade de energia 

transferida por unidade de tempo e diferenciado para os alunos que os processos de calor e 

trabalho. 

A Figura 5.1.e apresenta uma imagem de um aparelho utilizado para gelar líquidos 

rapidamente. Esse aparelho opera forçando as correntes de convecção do líquido, acelerando 

o processo de resfriamento. A discussão a respeito do funcionamento desse aparelho 

encontra-se em: http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1056. Após esse momento com 

os alunos, realiza-se de forma demonstrativa uma experiência similar à constante no vídeo 

presente no slide.  

Na Figura 5.1.f é exposta a unidade de medida do sistema internacional e  é debatido 

com os alunos a conversão entre a unidade do sistema internacional e outras como cal/min, 

cal/s etc. 

 

 

Figura 5.2: Exemplos de potência térmica. 

A Figura 5.2.a apresenta um exemplo a ser resolvido junto com os alunos.  

A Figura 5.2.b apresenta a seguinte proposta: Os alunos são orientados a 

desenvolverem um gráfico que relacione a quantidade de energia transferida para o ar no 

experimento do tópico 3. O objetivo desse gráfico é novamente demonstrar que a taxa de 

transferência de energia para o meio externo não é constante e, na área dos gráficos o objetivo 

é o de tornar a construção de gráficos algo familiar para o aluno.  

(a) (b) 
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6. Aula prática de calorimetria- equilíbrio térmico 

Conteúdo abordado: Aula prática – equilíbrio térmico 

Tempo prevista para o tópico: duas horas-aula 

 

 

Objetivos gerais: Oportunizar reflexão sobre misturas térmicas. Introduzir, mesmo que de 

forma indireta, importantes conceitos de calorimetria tais como capacidade e mistura térmica. 

Objetivos específicos: Ler, interpretar e organizar dados em uma tabela identificando as 

variáveis (condições iniciais e grandezas variáveis), construir o gráfico da temperatura da 

amostra em função do tempo identificando que a variação de temperatura não é proporcional à 

variação de tempo e que a temperatura final da mistura é a mesma para os materiais. 

Dinâmica em sala de aula: Para o tópico destina-se duas horas-aula. Uma delas é destinadas 

ao experimento sobre a equilíbrio térmico. Na segunda hora-aula corrige-se o relatório. Para a 

correção, inspirados no método Peer Instruction (ARAUJO, MAZUR, 2013), apresentam-se em 

forma de slides, alguns exemplos de relatórios com problemas e outros mostrando bons 

exemplos. São debatidas com os alunos dúvidas remanescentes sobre o relatório. 

 

Te
m

po
 

pr
ev

is
to

 45 min. 

45 min. 

i) experimento sobre mistura térmica. 

ii) correção do relatório. 

 

 

Materiais 

• Termômetro; 

• alumínio a ser aquecido; 

• aquecedor de água; 

• vidro de becker ou copo comum (caso não tenha o becker); 

• cronômetro (pode ser o cronômetro do celular); 

• papel milimetrado ou folha que segue junto ao roteiro. 
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Figura 6.1: Materiais necessários para o experimento: cronômetro, vidro Becker, aquecedor elétrico, pedaços de 

alumínio e termômetro. 

Procedimento 

Da mesma forma que se procedeu no experimento sobre a curva de resfriamento, os 

alunos planejam previamente o tempo no qual fazem a medição da temperatura da água. 

Coletas de dados 

Os alunos recebem um roteiro acompanhado de uma tabela e plano cartesiano, 

facilitando a realização e análise da prática experimental. O material instrucional encontra-se 

no Capítulo IV.  

 Junto com o vidro becker o aluno recebe uma porção de água de massa conhecida e a 

temperatura ambiente, no qual o professor orienta a primeira leitura do termômetro. Ao anotar o 

valor da temperatura inicial na tabela e receber o becker com água o aluno é orientado a ligar o 

cronômetro e, ao mesmo tempo, colocar a peça metálica aquecida dentro da água,  marcando 

na tabela a temperatura conforme o tempo planejado pelo grupo. Para aquecer a peça de 

alumínio aconselha-se deixá-la em banho-maria dentro de uma segunda porção de água 

aquecida. 

 Para coletar os dados da prática experimental os alunos devem proceder da maneira 

que segue. Conforme o tempo de medição planejado pelo grupo, os alunos anotam o 

respectivo valor na tabela anexa ao relatório. Ao finalizar a medição, os alunos são orientados 

a marcar no gráfico os valores de temperatura da água e o tempo. Sabendo o aumento de 

temperatura da água e o calor específico e a massa da amostra de alumínio, calcula-se a 

temperatura da amostra metálica e anota-se no gráfico. 
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 Deve-se tomar o cuidado para que a temperatura de equilíbrio térmico não seja muito 

maior do que a temperatura ambiente para minimizar as perdas de energia. Ao final do 

experimento os alunos devem responder às questões presentes no roteiro de atividades. 

Análise de dados 

No relatório é pedido ao aluno que indique a temperatura em função do tempo. 

Algumas dúvidas surgem tais como a escala a ser utilizada ou em qual eixo devo usar tal 

grandeza. É oportuno deixar os alunos escolher como proceder na montagem do gráfico. 

Orientar aos alunos que eles não devem ligar os pontos marcados no gráfico. A Figura 6.2 

apresenta um exemplo do gráfico a ser obtido. 

 

Figura 1.2: Exemplo de gráfico  da prática de equilíbrio térmico. 

 Com todos os pontos marcados, orientam-se os alunos a criarem uma linha de 

tendência associada aos dados e cada grupo responde uma série de perguntas que compõem 

o relatório da prática experimental. 

 

7. Aula de Equilíbrio térmico 

Conteúdo abordado: Equilíbrio térmico 

Tempo prevista para o tópico: duas horas-aula. 
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Objetivo: compreender o conceito de equilíbrio térmico; familiarizar os alunos com as unidades 

de medida; compreender as formas de troca de energia térmica.  

 

Materiais necessários: Projetor de imagens, acesso à internet. 

 

Dinâmica em sala de aula: A primeira hora-aula desse tópico destina-se a apresentação do 

conteúdo de aula conforme os slides da Figura 7.1. Para cada slide prevê-se uma intervenção 

didática expositivo-dialogada. Ao final da exposição no quadro, entrega-se ao aluno a lista de 

exercícios (Apêndice B.5) que deverá ser inicialmente trabalhada em aula e finalizada em casa. 

Na segunda hora-aula do tópico corrige-se a lista de exercícios. 

Te
m

po
 

pr
ev

is
to

 45 min. 

45 min. 

i) apresentação do conteúdo. 

iii) correção dos exercícios. 

 

Ao iniciar a apresentação, os alunos são questionados sobre uma alternativa rápida 

para gelar o refrigerante (ou água como no exemplo da Figura 7.1.b). Como a figura 

apresentada é uma mistura de água e gelo, é provável que muitos alunos citem essa 

possibilidade. Nesse momento é interessante questionar aos alunos: a energia será transferida 

da água para o gelo ou do gelo para a água? Comente que em uma mistura dessas o líquido 

transfere energia para o gelo e não o contrário. 

Nesse momento explana-se aos alunos (Figuras 7.1.c e 7.1.d) o conceito de equilíbrio 

e mistura térmica. Além da conservação de energia são debatidos os processos em que 

ocorrem perdas de energia no calorímetro e calorímetros com capacidade térmica não 

desprezível.  

A Figura 7.1.e apresenta um exemplo a ser resolvido em aula com os alunos. 
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Figura 7.1: Mistura térmica, exemplo da aplicação dos conceitos. 

  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e)
W 
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IV Roteiro das atividades práticas 
 

Neste Capítulo constam os roteiros entregues aos alunos nas práticas experimentais. 

 

Roteiro de atividade prática e relatório 

Aula experimental – curva de resfriamento - Parte I 

Verificando o resfriamento de um líquido em função do tempo. 

 

A partir do procedimento adotado pelo grupo e conferido pelo professor utilize a 

tabela e o plano cartesiano abaixo para desenvolver a atividade. 

Bom trabalho 

 

Dica: Mantenha o líquido agitado. 

 

1. Marque na tabela abaixo os dados coletados para a temperatura em 

cada instante de tempo, conforme o planejado pelo grupo. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

2. No plano cartesiano indique a correspondente temperatura para cada 

tempo medido e anotado na tabela. 
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Aula experimental – curva de resfriamento - Parte II 

3. Adicione ao recipiente outra massa de água conhecida e aquecida. 

4. Construa uma tabela semelhante a anterior com os dados da segunda 

experiência.  

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

5. Ainda no gráfico da página anterior indique a correspondente temperatura para 

cada tempo medido. Utilize caneta de cor diferente do que a utilizada na parte I. 
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Nomes:_______________________________________________________________ 

 

Relatório de atividade prática 

 

1. Descreva com as suas palavras o que acontece com a temperatura à medida que 

passa o tempo. Procure comparar o resfriamento das duas porções d´água 

usadas na experiência realizada.  

  

2.  A medida que o tempo passa, a inclinação (ou declividade) da reta tangente à 

curva aumenta ou diminui? Qual a relação da inclinação da reta tangente à curva 

e o resfriamento? 

 

3. Explique com poucas palavras de que forma a quantidade de água em cada um 

dos recipientes influenciou na rapidez das mudanças de temperatura quando 

comparadas às medidas dos dois experimentos?  

 

4. O gráfico abaixo apresenta o resfriamento de uma amostra metálica quando 

resfriada em contato com três diferentes fluidos: óleo, gás resfriado e em contato 

com o ar à temperatura ambiente. Disserte a respeito da diferença entre as curvas 

obtidas pelo grupo na prática de sala de aula e as apresentadas no gráfico. 
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Roteiro de atividade prática e relatório 

Verificando o equilíbrio térmico entre dois corpos. 

 

Ao misturar a porção de água junto ao metal aquecido anote o valor da 

temperatura da água nos intervalos de tempo programado pelo grupo.  

Bom trabalho! 

 

Dica: Mantenha o líquido agitado. 

 

1. Marque na tabela abaixo as informações de temperatura e tempo 

conforme o planejado pelo grupo. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

2. No gráfico abaixo indique a correspondente temperatura tanto para a 

água quanto para o metal previamente aquecido em função do tempo. Faça cada 

uma das marcações com caneta de cor diferente. 
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Nomes:_______________________________________________________________ 

 

Relatório de atividade prática 

 

1) A temperatura da água nos instantes finais da medição permaneceu praticamente 

constante ou variava rapidamente? 

 

2) A partir do exemplo dado em aula, calcule o calor específico do metal considerando 

que após transcorrido o tempo a amostra tenha atingido o equilíbrio térmico. 

 

 

3) A temperatura de equilíbrio é ou está próxima da temperatura inicial média das duas 

amostras? 

 

 

4) Se você repetisse o experimento colocando uma massa maior da mesma amostra 

metálica, a temperatura de equilíbrio térmico seria mais próxima da temperatura inicial 

da água ou do metal? 

 

 

5) E se fosse mantido o mesmo metal com as mesmas condições iniciais e diminuída a 

quantidade de água, a temperatura de equilíbrio térmico seria mais próximo da 

temperatura inicial da água ou do metal? 
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V Classificação das questões de gráficos 
Nesse Capítulo apresentam-se as classificações das questões conforme a 

classificação de Curcio e o tópico de Física (Quadro 4) . No Quadro 2 apresenta-se a ação 

requerida do aluno para cada nível hierárquico de Curcio.  

Nível Ação requerida do estudante 

1 - ler os dados leitura do gráfico, se a resolução da questão está associada à 

organização e/ou retirada de informações do gráfico. 

2 - ler entre os 

dados 

ler entre os dados, caso além da leitura o aluno precise relacionar a 

leitura com o fenômeno estudado ou estabelecer relações entre os 

dados e o comportamento físico. 

3 - ler além dos 

dados 

ler além dos dados, caso além da leitura o aluno deva inferir sobre a 

informação indo além dos dados fornecidos. 

Quadro 2: Baseados na classificação de Curcio (apud FERNANDES E MORAIS, 2011), indicamos as ações queridas 

do estudante na resolução de questões envolvendo gráficos de Física. 

As questões também foram classificadas conforme o correspondente tópico de Física 

nas categorias especificadas no Quadro 3. 

a Termometria 

b Calor Sensível 

c Calor Latente 

d Capacidade Térmica  

e Potência Térmica 

f Mistura térmica 

Quadro 3: Legendas utilizadas para identificação do(s) tópico(s) de Física abordado(s) em cada questão. 

 

O Quadro 4 apresenta um panorama geral das questões que compõem as diversas 

listas de exercícios, constantes no Apêndice B. As questões estão divididas conforme o nome 

da lista, sendo cada questão classificada quanto ao tópico de Física necessário para a 

resolução da questão, assim como o nível de dificuldade da escala de Curcio. Por exemplo, 

para a resolução da questão 14 da lista de potência térmica, o aluno precisa de conceitos de 

calor sensível, capacidade térmica e potência térmica. Quanto à classificação de Curcio, as 

questões que não envolvem a análise de gráficos na sua resolução são indicadas com o 

número 0; as que envolvem gráficos são classificadas conforme o Quadro 2, ou seja, o número 

1 se a resolução for satisfeita com a leitura dos dados do gráfico, 2 caso seja necessário ler 

entre os dados do gráfico, e 3 caso seja necessário ir além dos dados fornecidos pelo gráfico. 

As células que contém um ponto indicam que não existe a referida questão na lista. 
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Número 

da 

Questão Te
rm

om
et

ria
 

C
al

or
 e

sp
. e

 c
or

. 

de
 c

on
ve

cç
ão

 

   

C
al

or
im

et
ria

 

   

P
ot

ên
ci

a 

Té
rm

ic
a 

   

M
is

tu
ra

 T
ér

m
ic

a 

  

1 a0 b0 b0 e0 b0, f0 

2 a0 b0 b2 e0 b0, f0 

3 a0 b0 c0, e0 e0 b0, f0 

4 a0 b0 b0 b0, e0 b0, f0 

5 a2 b0 b3 b0, e0 b3, c3 

6 a0 b0 b0 b0, e0 b3 

7 a0 b0 b2, c2 b0, e0 b0, f0 

8 a0 b0, co b3 b0, e0 •  

9 a0 •  b1, d1 b2, c2 •  

10 a0 •  b3, c3 b0, c0 •  

11 a0 •  b0 b0, e0 •  

12 a0 •  b1, d1 b3, c3 •  

13 a3 •  b3 b1, e1 •  

14 a0 •  b2, d2 b1, d1, e1 •  

15 a0 •  b0 b2, e2 •  

16 a0 •  b2, c2 b2, e2, •  

17 a0 •  b3 b2, c2, e2,  •  

18 a0 •  b3 b1 •  

19 a3 •  b1, d1 c2 •  

20 a0 •  b2, c2 c1, e1 •  

21 a0 •  b3, c3 •  •  

22 •  •  b2, c2 •  •  

23 •  •  b2, c2 •  •  

24 •  •  b3, c3 •  •  

25 •  •  b3, c3 •  •  

Quadro 4: Classificação dos exercícios e conteúdos de Física quanto a classificação de Curcio. 

 Este produto educacional foi aplicado parcialmente em uma experiência didática 

realizada no primeiro semestre de 2015 e reaplicado, no seu todo, no primeiro semestre de 

2016 tendo obtido resultado adequado à proposta.  
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VI Considerações Finais	  
 

 Foi apresentada neste texto uma sugestão da abordagem dos conteúdos de 

termometria e calorimetria em sala de aula, que utiliza diversos recursos didáticos tais como 

aulas expositivo-dialogadas, aulas práticas e listas de exercícios.. Por meio dessa mescla de 

recursos didáticos espera-se instigar a pró-atividade dos alunos em sala de aula, criando um 

ambiente de aprendizado baseado no engajamento cognitivo e emocional, entusiasmo e um 

clima descontraído, ambos facilitadores da aprendizagem. 

As aulas práticas apresentam recursos investigativos na resolução de problemas. 

Diferentemente dos tradicionais experimentos do tipo “receita de bolo”, as práticas 

experimentais permitem aos alunos uma maior tomada de decisão. Cabe ainda destacar que 

elas foram elaboradas para serem de fácil aplicação e não dependerem da existência ou não 

de laboratório na escola. As listas de exercícios apresentam atividades com progressivo 

aumento de dificuldade, partindo de atividades elementares até as mais elaboradas e são 

mescladas com atividades de concursos de vestibular e do ENEM. O texto O Calor: do uso 

coloquial ao científico estabelece uma linha histórica, que serve como base para debates em 

sala de aula, acerca das diferentes teorias a respeito dos conceitos de calor e temperatura.  

Espera-se que este texto de apoio possa servir de ponto de partida para o professor do 

ensino médio ou do nono ano do ensino fundamental, interessado em envolver seus alunos na 

aprendizagem de termometria e calorimetria. Não se espera o uso integral no texto na forma 

em que se encontra. Cabe ao professor refletir sobre a realidade de sua sala de aula e, em 

função disso, usar o que considerar pertinente, incluindo adaptações. 	  
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APÊNDICE A – Texto O Calor: do uso coloquial ao científico 
 

        Gabriel Schabbach Schneider 

O Calor: do uso coloquial ao científico 

Qual foi a última vez que você sentiu calor? Essa simples frase traz consigo uma carga 

histórica de confusão sobre um conceito importante da física. A palavra calor estabelecida na 

linguagem coloquial vai ao encontro da antiga teoria da temperatura dos corpos – a teoria do 

calórico.  

Desde a antiguidade o ser humano buscou compreender o mundo a sua volta. Os 

antigos filósofos como Empédocles (495 a.C. – 430 a.C.) e Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) 

atribuíam a temperatura dos corpos a qualidades primitivas da matéria. Para eles os corpos 

eram compostos de quatro elementos, sendo um desses elementos o fogo, e um corpo poderia 

se transformar com a remoção ou adição desses elementos. Visto hoje, esse conceito pode 

parecer ingênuo, mas devemos lembrar que os antigos filósofos contavam como recurso 

investigativo apenas a observação. Suas teorias representaram um avanço para a época, tanto 

que suas ideias sobreviveram por quase dois mil anos sendo largamente difundidas entre os 

alquimistas. 

Com o passar dos séculos novas teorias foram surgindo. Em 1661 o químico irlandês 

Robert Boyle (1627 – 1691) escreveu em sua obra, o Químico Cético, a respeito dos elementos 

químicos. Nessa obra Boyle ainda incluía o fogo como um dos elementos. Algumas décadas 

mais tarde o médico do rei prussiano, Georg Stahl (1659 – 1734), desenvolve a Teoria do 

Flogisto. Conforme Stahl todos os materiais possuíam na sua composição um elemento, 

chamado flogisto que, ao entrar em aquecimento ou combustão era liberado. Quanto mais 

inflamável fosse o material, mais flogisto era liberado durante o aquecimento ou queima. A 

Teoria do Flogisto foi aceita na época. Ela contemplava um questionamento muito grande a 

respeito da natureza do aquecimento a da combustão. A pergunta que se firmava na época 

era: porque materiais diferentes sofrem aquecimentos ou entram em combustão de forma 

diferente?  Muito conveniente associar essa propriedade a uma característica comum dos 

materiais. Posteriormente essa teoria foi derrubada pelo químico francês Antoine Lavoisier 

(1743 – 1794). Lavoisier inicialmente observou que em compostos orgânicos havia perda de 

massa durante a combustão e nos metais ocorria o contrário e o metal acabava ganhando 

peso durante o aquecimento. Essa constatação refuta a Teoria do Flogisto já que para haver 

aquecimento deveria haver perda de flogisto, o que não acontecia com metais.  

Apesar de parecer, a derrubada da Teoria do Flogisto não foi simples. Para Stahl o 

Flogisto não necessariamente devia possuir massa e peso já que o considerava como uma 

essência da matéria. Através de intensos experimentos Lavoisier conseguiu provar que o 

princípio ativo da combustão não era um elemento presente no material e sim o oxigênio 
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presente na atmosfera. Lavoisier propõe a Teoria do Calórico como alternativa à Teoria do 

Flogisto. Pela teoria do calórico, quanto maior fosse à quantidade presente de um fluido 

imponderável (sem peso), chamado calórico, em um corpo, maior seria sua temperatura. Se, 

por exemplo, diversos corpos em diferentes temperaturas fossem colocados ao mesmo tempo 

em um mesmo ambiente, o que aconteceria? Pela Teoria do Calórico, o calórico se distribuiria 

entre eles de forma que no final todos os corpos atingiriam um estado de equilíbrio e dessa 

forma todos teriam a mesma temperatura. A distribuição da quantidade do fluido calórico 

presente em cada um dos corpos colocado na sala se daria de tal forma que corpos de mesmo 

volume à mesma temperatura deveriam possuir a mesma quantidade de calórico. Nessa época 

calórico e temperatura eram coisas indistinguíveis. Alguns cientistas, do qual destaco Joseph 

Black (1728 – 1799), adepto da Teoria do Calórico, compreendiam dois conceitos de forma 

diferente. Para Black, existia uma diferença entre o calórico e a intensidade do calórico (que 

era o que o termômetro podia registrar), e isso deveria ser considerado na distribuição do 

calórico. A teoria do calórico, apesar de ter sido superada, explicava de forma satisfatória o 

aquecimento e o resfriamento dos corpos, a dilatação e a condução térmica. 

Atualmente, na linguagem coloquial ou do dia a dia usa-se a palavra CALOR ao invés 

de CALÓRICO. Entretanto tal uso coloquial do termo calor é muito semelhante ao velho e 

superado conceito de calórico.  

A confusão da antiga teoria com o uso de expressões científicas quando utilizadas no 

dia a dia ocorre quando, por exemplo, utilizamos a palavra calor para indicar altas 

temperaturas. Pela teoria antiga quanto maior fosse a quantidade de calórico, agora calor, em 

um corpo maior seria a temperatura desse corpo. Na linguagem coloquial esta ideia é aceita, 

sendo de fácil entendimento, apesar de ser equivocada do ponto de vista científico. O problema 

ocorre quando confundimos conhecimento e linguagem científica com conhecimento popular e 

linguagem coloquial. A definição física do calor está associada a um processo em que ocorre 

transferência de energia entre duas fontes térmicas. Em um processo espontâneo a energia 

se transfere do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É 

equivocado pensar que a temperatura de um corpo pode ser definida pelo calor do corpo. Ou 

seja, quando no dia a dia utilizamos a expressão que calor, não estamos dando o uso correto 

ao termo científico e sim reproduzindo um termo enraizado na linguagem popular e que 

naquele contexto é de utilidade. Esse termo lembra a antiga teoria proposta por Lavoisier, a 

Teoria do Calórico. Dessa forma, quanto maior fosse a temperatura de um corpo mais o fluido 

estaria presente, mais teríamos em calor no corpo. 

O conceito científico de temperatura está muito distante do que popularmente se 

entende por temperatura. De forma simplificada, a temperatura do corpo está associada com 

um movimento em nível microscópico que não percebemos usualmente, o movimento dos 

constituintes microscópicos da matéria, o movimento das moléculas. Segundo a Teoria 

Cinética da Matéria, a temperatura depende da energia cinética média de translação dessas 

pequenas partículas. Ou seja, os constituintes microscópicos da matéria estão em movimento 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
52 

 

(embora pareça para os nossos sentidos que tudo está em repouso em, por exemplo, um 

pedaço de metal ou de qualquer outra coisa), possuindo cada um deles energia de movimento 

ou cinética e quando a temperatura aumenta, neste nível microscópico a energia cinética 

aumenta.  Quando aferimos a temperatura de um objeto estamos medindo a energia cinética 

média das moléculas desse objeto em uma conveniente e arbitrária escala termométrica. No 

Brasil e em países de origem latina é comum o uso da escala Celsius e em países de origem 

inglesa é comum o uso da escala Fahrenheit. A escala Kelvin é a escala do sistema 

internacional de unidades de medida.  

Os termos calor e caloria estão extremamente difundidos em nossa nosso cotidiano. 

Quem nunca ouviu a pergunta “quantas calorias tem esse alimento?”.. A informação sobre a 

quantidade de energia (calorias) contida no rótulo dos alimentos é uma questão legal e 

regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Todos os alimentos vendidos 

em território nacional devem conter tal informação. Uma caloria foi definida inicialmente como 

sendo a quantidade de energia que deveria ser transferida para um grama de água, no estado 

líquido, para elevar sua temperatura em um grau celsius.  

Uma das grandezas estudadas na física térmica é o calor específico. O calor específico 

de uma substância é a quantidade de energia absorvida por uma unidade de massa da 

substância para elevar sua temperatura em uma unidade. No caso da água no estado líquido, o 

calor específico é muito aproximadamente 1,0 cal/g°C já que um grama de água líquida 

necessita de, aproximadamente, uma caloria de energia para elevar sua temperatura em um 

grau celsius. A caloria não é a única unidade de energia existente. No Sistema Internacional de 

Unidades (S.I.) a unidade de energia é o joule. O joule é tradicionalmente uma unidade de 

medida utilizada para medir o trabalho mecânico e a equivalência entre a caloria e o joule é tal 

que 1 cal = 4,2 J. Dessa forma, o calor específico da água em unidades joule de energia é de 

4,2 J/g°C. Além da caloria e do joule existem outras unidades de energia tais como o kWh e o 

BTU. 

Questões referentes ao texto. 

Das questões 1 a 5 circule uma das duas opções apresentadas entre parênteses. 

1. Durante séculos, a temperatura dos corpos foi atribuída a um dos elementos de 

qualidade primitiva da matéria. Tal elemento era a/o (terra - fogo) que em maior ou 

menor intensidade provocava maior ou menor temperatura. Com o surgimento da 

Teoria do (Flogisto - Calórico) a ideia  do elemento que era liberado no seu 

aquecimento  foi definitivamente ultrapassada. 

 

2. Pela teoria do calórico, dois corpos de igual (massa – volume), quando à mesma 

temperatura, possuem a mesma quantidade de calórico. 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
53 

 

3.  O equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos atingem a mesma (massa - 

temperatura). 

 

4. O termo calor como sinônimo de altas temperaturas é largamente utilizado na 

linguagem (científica – coloquial) enquanto caloria é uma unidade de medida que pode 

ser convertida para (joule – metro). 

 

5. Segundo a Teoria Cinética da Matéria, a temperatura dos corpos está relacionada ao 

movimento de (rotação – translação) que as moléculas executam. No Brasil a escala 

termométrica em nossa vida cotidiana é a escala (celsius – kelvin). 

 (Questão extra) No texto é apresentada a seguinte informação: Em um processo espontâneo 

a energia se transfere do corpo de maior temperatura para o corpo de menor 

temperatura. Você saberia dar um exemplo de um processo inverso ao apresentado? Ou seja, 

uma situação em que a energia se transfere do corpo de menor para o corpo de maior 

temperatura? 
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APÊNDICE B – Lista de exercícios 
  

 Neste apêndice constam todas as listas de exercícios elaboradas, divididas por tópicos 

 

B.1 – Termometria 
 

1. Defina Calor e Temperatura.  

   

2. Do ponto de vista microscópico o que é a temperatura?  

 

3. Em qual escala de temperatura a temperatura do corpo humano é próxima de 100?  

 

4. Um corpo sofre um aquecimento de 40°C. Se este aquecimento fosse expresso na escala 

fahrenheit, qual seria a variação nesta escala?  

 

5. Qual a diferença entre temperatura e variação de temperatura? Para as indicações de 5 e 

de 15°C, qual a indicação de cada temperatura nas escalas fahrenheit e kelvin? Quanto foi 

a variação de temperatura nas duas escalas? Esboce um gráfico, a partir da temperatura 

mínima de cada uma das escalas e que relacione as temperaturas celsius e fahrenheit. 

  

6. Um termômetro em PoA registrou 40 °F.  Possivelmente isto aconteceu no inverno ou no 

verão?  

  

7. A temperatura do corpo humano é próxima de 37°C. Qual é este valor em kelvin?  

 

8. Faça uma pesquisa e defina o que é um termógrafo.  

 

9. O que é o zero absoluto?  

 

10. Qual é a leitura de um termômetro graduado em fahrenheit para a leitura de 40 °C?  

 

11. Um termômetro graduado ou em celsius, ou em fahrenheit ou em kelvin, indica - 300. Qual 

destes termômetros pode ser o correto?  

 

12. A água a 300 K cai sobre sua mão. Sua mão se queimará ou será resfriada?  

 

13. (UFP 2006) O gráfico a seguir apresenta a relação entre a temperatura na escala Celsius e 

a temperatura numa escala termométrica arbitrária X. Calcule a temperatura de fusão do 
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gelo na escala X. Considere a pressão de 1 atm. 

  
   

14. (UERJ 2015) No mapa abaixo, está representada a variação média da temperatura dos 

oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado, encontra-se a escala, em graus 

Celsius, utilizada para a elaboração do mapa. 

 

 
 

Determine, em graus kelvins, o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura da 

escala apresentada.  

   

15. (IMED 2015) Uma temperatura é tal que  (dezoito) vezes o seu valor na escala Celsius é 

igual a  (menos dez) vezes o seu valor na escala Fahrenheit. Determine essa 

temperatura.  

 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

   

16. (G1 - IFCe 2014) Ao tomar a temperatura de um paciente, um médico do programa Mais 

Médicos só tinha em sua maleta um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Após 

18

10−

8 F.°

16 F.°

32 F.°

64 F.°

128 F.°
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colocar o termômetro no paciente, ele fez uma leitura de 104°F. A correspondente leitura 

na escala Celsius era de 

 

a) 30.     

b) 32.     

c) 36.     

d) 40.     

e) 42.    

   

17. (ESPCEX (AMAN) 2013) Um termômetro digital, localizado em uma praça da Inglaterra, 

marca a temperatura de  Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a  

 

a) –5 °C    

b) –10 °C    

c) –12 °C    

d) –27 °C    

e) –39 °C    

   

18. (UERN 2013) Em um determinado aeroporto, a temperatura ambiente é exibida por um 

mostrador digital que indica, simultaneamente, a temperatura em 3 escalas termométricas: 

Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se em um determinado instante a razão entre a temperatura 

exibida na escala Fahrenheit e na escala Celsius é igual a 3,4, então a temperatura 

registrada na escala Kelvin nesse mesmo instante é  

 

a) 272 K.     

b) 288 K.     

c) 293 K.     

d) 301 K.    

   

19. (PUCSP 2007) O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala 

de temperatura hipotética W e a temperatura medida na escala Celsius, sob pressão 

normal. 

 
A temperatura de fusão do gelo e a de ebulição da água são, em graus W, respectivamente 

iguais a  

10,4 F.°
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a) - 40 e 40    

b) - 40 e 110    

c) 20 e 110    

d) - 40 e 100    

e) 20 e 100    

   

20. (FATEC 2007) Um cientista criou uma escala termométrica D que adota como pontos fixos 

o ponto de ebulição do álcool (78 °C) e o ponto de ebulição do éter (34 °C). 

O gráfico a seguir relaciona esta escala D com a escala Celsius. 

 
A temperatura de ebulição da água vale, em °D:  

a)  44    

b)  86    

c)  112    

d)  120    

e)  160    

   

21. (FATEC 2006) Duas escalas de temperatura, a Celsius (°C) e a Fahrenheit (°F), se 

relacionam de acordo com o gráfico. 

 
A temperatura em que a indicação da escala Fahrenheit é o dobro da indicação da escala 

Celsius é  

a)  160°C    

b)  160°F    

c)  80°C    

d)  40°F    

e)  40°C    
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B.2 – Correntes de convecção e calor específico da água e do óleo. 
 

Visualizar os vídeos e responder às perguntas abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=XtyZ2SByYoI , 

https://www.youtube.com/watch?v=pIEJNU2TAoU  

1. O volume da água e do óleo apresentados no experimento são idênticos? E a massa?  

2. Qual é a massa aferida para o vidro de Becker? 

3. Qual a massa real de água e óleo que são apresentadas no experimento? 

4. Ao iniciar o aquecimento, as amostras de água e óleo estavam à mesma temperatura? 

5. Qual a temperatura final da amostra de água e de óleo? 

6. A variação de temperatura sofrida pelo óleo é quantas vezes maior do que a variação 

de temperatura sofrida pela água no intervalo de tempo apresentado? 

7. Quais são as cores e a temperatura das amostras de água fria e quente? 

8. No recipiente à esquerda do vídeo encontra-se uma porção de gelo, qual é a 

temperatura de fusão do gelo? 

9. Ao realizar a primeira etapa do experimento, em que cada porção de água é colocada 

cuidadosamente no recipiente maior, na parte de baixo do recipiente maior se localiza 

a porção de água fria ou quente? 

10. Na segunda parte do experimento, ao derrubar abruptamente os copos na água, o 

gelo passa a flutuar. Pesquise o porquê do gelo flutua em água. 
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B.3 – Calorimetria 
 

Links para consultas: http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=261 

Das questões 1 a 4 circule uma entre as opções apresentadas entre parênteses. 

 No experimento realizado em sala de aula foi abordado o quanto a agitação do líquido 

influenciava na taxa de transferência de energia (térmica, elétrica) entre o refrigerante e a 

solução água + gelo que, em equilíbrio térmico devem estar a uma temperatura (maior, menor, 

igual) a 0°C. O líquido agitado tem acelerado o processo de (irradiação, convecção, condução), 

processo responsável pela troca de energia térmica em maus condutores. 

1. O gráfico construído em sala de aula apresentou uma curva característica cuja declividade 

(aumentava, permanecia constante, diminuía) com o passar do tempo. Isso caracteriza que 

a taxa de transferência de energia (aumentou, diminuiu) com o passar do tempo. 

2. Para um volume fixo de água, quanto mais potente for a fonte térmica ao qual ela está 

submetida (mais rapidamente, mais lentamente) ela aquecerá e se for água no estado 

líquido ela irá entrar em (ebulição, fusão, sublimação) a temperatura de 100°C.  

3. O processo de (evaporação, ebulição) ocorre em qualquer temperatura, enquanto o 

processo de (evaporação, ebulição) é caracterizado pela formação de bolhas no interior da 

massa líquida. 

4. (UEM 2011)  Um cientista deseja determinar o calor específico de um material. Para isso, 

utilizando um calorímetro, ele aquece 20 miligramas desse material, mede a quantidade de 

energia fornecida ao material e a sua temperatura a cada instante. 

Na figura abaixo, é apresentado um gráfico da quantidade de energia absorvida pelo material 

em função da temperatura. Analise cuidadosamente o gráfico e assinale o que for correto. 

 

01) O coeficiente angular da reta descrita pelos dados experimentais é a capacidade térmica 

dos 20 miligramas desse material.    

02) O valor da capacidade térmica dos 20 miligramas desse material é 0,06 cal/ºC.    

04) O valor do calor específico desse material é 3 cal/(g.ºC).    
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08) No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de capacidade térmica é cal/(g.ºC).    

16) Esses dados experimentais do cientista descrevem uma equação matemática de segundo 

grau.    

   

5. (G1 - CPS 2015) Um dos materiais que a artista Gilda Prieto utiliza em suas esculturas é o 

bronze. Esse material apresenta calor específico igual a  ou seja, 

necessita-se de  caloria para se elevar em  grau Celsius a temperatura de  grama 

de bronze. 

 

 

Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a  

para que essa massa aumente sua temperatura em  deve absorver 

uma quantidade de energia, em calorias, igual a 

 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

6. (MACKENZIE 2014) O gráfico abaixo mostra a variação da quantidade de energia  com 

a temperatura  de um cubo de gelo de massa  inicialmente a  

 

Considere: calor latente de fusão do gelo  e calor específico da água 

 A quantidade de energia  em  necessária para que toda massa  

se transforme em água a  é  

a)     

0,09cal / (g C),⋅ °

0,09 1 1

300g,

2 C,°

6.

18.

27.

36.

54.

(Q)

( )θ m, 0,00 C.°

L 80,0 cal g=

c 1,00 cal g C.= ⋅° (Q), kcal, m

25,0 C°

1,05
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b)     

c)     

d)     

e)     

 

7. (UFRGS 2012) O gráfico a seguir representa a energia absorvida por unidade de massa, 

Q/m, em função das variações de temperatura  para as substâncias ar, água e álcool, 

que recebem energia em processos em que a pressão é mantida constante.  

 

(Considere que os valores de calor específico do ar, do álcool e da água são, respectivamente, 

1,0 kJ/kg.°C, 2,5 kJ/kg.°C e 4,2 kJ/kg.°C.)  

 

Com base nesses dados, é correto afirmar que as linhas do gráfico identificadas pelas letras X, 

Y e Z, representam, respectivamente,  

a) o ar, o álcool e a água.    

b) o ar, a água e o álcool.    

c) a água, o ar e o álcool.    

d) a água, o álcool e o ar.    

e) o álcool, a água e o ar.    

   

8. (UERJ 2012) Considere X e Y dois corpos homogêneos, constituídos por substâncias 

distintas, cujas massas correspondem, respectivamente, a 20 g e 10 g. 

O gráfico abaixo mostra as variações da temperatura desses corpos em função da energia 

absorvida por eles durante um processo de aquecimento. 

1,15

1,25

1,35

1,45

TΔ
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Determine as capacidades térmicas de X e Y e, também, os calores específicos das 

substâncias que os constituem.  

 

9. (Adaptada - UFRGS 2011) Uma amostra de uma substância encontra-se, inicialmente, no 

estado sólido na temperatura . Passa, então, a receber energia até atingir a 

temperatura final , quando toda a amostra já se transformou em vapor. 

O gráfico abaixo representa a variação da temperatura T da amostra em função da quantidade 

de energia Q por ela recebida. 

 

 

 

Considere as seguintes afirmações, referentes ao gráfico. 

I.  e  são, respectivamente, as temperaturas de fusão e de  ebulição  da substância. 

II. No intervalo X, coexistem os estados sólido e líquido da substância. 

III. No intervalo Y, coexistem os estados sólido, líquido e gasoso da substância. 

Quais estão corretas?   

a) Apenas I.    

0T

fT

1T 2T
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b) Apenas II.    

c) Apenas III.    

d) Apenas I e II.    

e) I, II e III.    

   

10. (G1 - CPS 2008) Muitos estudos têm demonstrado a necessidade de uma dieta alimentar 

balanceada para diminuir a incidência de doenças e aumentar a qualidade e o tempo de 

vida do homem. 

Durante o intervalo, um estudante consumiu um lanche feito de pão e hambúrguer, 50 g de 

batata frita, 1 caixinha de água de coco e 50 g de sorvete. 

Considere a tabela a seguir. 

 

O valor energético total, obtido pela ingestão do lanche é, aproximadamente, em kcal, de  

a) 426.    

b) 442.    

c) 600.    

d) 638.    

e) 867.    

   

11. (UFSC 2006) O gráfico a seguir representa a quantidade de energia absorvida por dois 

objetos A e B ao serem aquecidos, em função de suas temperaturas. 
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Observe o gráfico e assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

01) A capacidade térmica do objeto A é maior que a do objeto B.    

02) A partir do gráfico é possível determinar as capacidades térmicas dos objetos A e B.    

04) Pode-se afirmar que o calor específico do objeto A é maior que o do objeto B.    

08) A variação de temperatura do objeto B, por caloria absorvida, é maior que a variação de 

temperatura do objeto A, por caloria absorvida.    

16) Se a massa do objeto A for de 200 g, seu calor específico será 0,2 cal/g°C.    

   

12. (UFRGS 2005) O gráfico a seguir representa as variações de temperatura ∆T, em função 

da energia absorvida Q, sofridas por dois corpos, A e B, de massas mA e mB e calores 

específicos cA e cB, respectivamente. 

 

Nesse caso, pode-se afirmar que a razão cA/cB é igual a  

a) 4mB/mA.    

b) 2mB/mA.    

c) mB/mA.    

d) mB/(2mA).    

e) m3/(4mA).    

   

13. (UniCamp 2004) As temperaturas nas grandes cidades são mais altas do que nas regiões 
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vizinhas não povoadas, formando "ilhas urbanas de calor". Uma das causas desse efeito é 

a energia absorvida pelas superfícies escuras, como as ruas asfaltadas e as coberturas de 

prédios. A substituição de materiais escuros por materiais alternativos claros reduziria esse 

efeito. A figura mostra a temperatura do pavimento de dois estacionamentos, um recoberto 

com asfalto e o outro com um material alternativo, ao longo de um dia ensolarado. 

 

 

a) Qual curva corresponde ao asfalto? 

b) Qual é a diferença máxima de temperatura entre os dois pavimentos durante o período 

apresentado? 

c) O asfalto aumenta de temperatura entre 8h00 e 13h00. Em um pavimento asfaltado de 

10.000 m2 e com uma espessura de 0,1 m, qual a quantidade de energia necessária para 

aquecer o asfalto nesse período? Despreze as perdas de energia. A densidade do asfalto é 

2.300 kg/m3 e seu calor específico C = 0,75 kJ/kg°C.  

   

14. (UnESP 2015) A energia contida nos alimentos 

Para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar certa quantidade desse 

produto e, com a energia liberada, aquecer determinada massa de água. Em seguida, mede-se 

a variação de temperatura sofrida pela água depois que todo o produto foi queimado, e 

determina-se a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Essa é a energia que tal 

alimento nos fornece se for ingerido. 

No rótulo de um pacote de castanha de caju, está impressa a tabela a seguir, com informações 

nutricionais sobre o produto. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
67 

 

INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL 

Porção 15 g 

Quantidade por porção 

Valor 

energético 
 

Carboidratos  

Proteínas  

www.brcaju.com.br 

Considere que  de castanha tenham sido queimados e que determinada massa  de 

água, submetida à chama dessa combustão, tenha sido aquecida de  para  

Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a  e que apenas 60% da 

energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizada para aquecer a água, é 

correto afirmar que a massa m, em gramas, de água aquecida era igual a  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

   

15. (UFMG 2000) Um bloco de cobre, inicialmente sólido, é aquecido continuamente. Após um 

certo tempo, esse bloco se liquefaz totalmente e o cobre líquido continua a ser aquecido. 

Durante todo o processo, o cobre recebe a mesma quantidade de energia por unidade de 

tempo. 

Assinale a alternativa cujo gráfico MELHOR descreve a variação da temperatura do bloco com 

o tempo. 

90 kcal

4,2 g

3 g

150 g m

15 C° 87 C.°

1cal (g C)⋅°

10000.

5000.

12500.

7500.

2500.
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16. (FUVest 1999) No gráfico, a curva I representa o resfriamento de um bloco de metal a partir 

de 180°C e a curva II, o aquecimento de uma certa quantidade de um líquido a partir de 

0°C, ambos em função da energia cedida ou recebida no processo. Se colocarmos num 

recipiente termicamente isolante a mesma quantidade daquele líquido a 20°C e o bloco a 

100°C, a temperatura de equilíbrio do sistema (líquido+bloco) será de aproximadamente  

 

a) 25°C    

b) 30°C    

c) 40°C    

d) 45°C    

e) 60°C    

   

17. (UFMG 1998) Coloca-se uma batata para cozinhar em uma panela com água, inicialmente 

à temperatura ambiente. 

O gráfico que melhor representa a temperatura da água e a temperatura do interior da batata, 

em função do tempo, é 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
69 

 

  

   

18. (UEL1996) O gráfico a seguir representa a energia absorvida por dois corpos sólidos M e N 

em função da temperatura. 

 

A capacidade térmica do corpo M, em relação à do corpo N, vale  

a) 1,4    

b) 5,0    

c) 5,5    

d) 6,0    

e) 7,0    

   

19. (UFPE 1996) A figura a seguir representa a temperatura de um líquido não-volátil em 

função da quantidade de energia por ele absorvida. Sendo a massa do líquido 100 g e seu 

calor específico 0,6 cal/g°C, qual o valor em °C da temperatura T0? 

 

20. (UEG 2015) A mudança do estado físico de determinada substância pode ser avaliada em 
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função da variação da temperatura em relação ao tempo, conforme o gráfico a seguir. 

Considere que a  o composto encontra-se no estado sólido. 

 

No gráfico, encontra-se a substância no estado líquido  nas etapas  

a) I, II e IV    

b) III, IV e V    

c) II, III e IV    

d) I, III e V    

   

21. (UniFESP 2013) O gráfico representa o processo de aquecimento e mudança de fase de 

um corpo inicialmente na fase sólida, de massa igual a 100g. 

 

 

 

Sendo Q a quantidade de energia absorvida pelo corpo, em calorias, e T a temperatura do 

corpo, em graus Celsius, determine: 

a) o calor específico do corpo, em cal/(g°C), na fase sólida e na fase líquida. 

b) a temperatura de fusão, em °C, e o calor latente de fusão, em calorias, do corpo.   

   

0 C°
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22. (UEP 2013) O gráfico abaixo mostra a evolução da temperatura de um corpo de massa m, 

constituído por uma substância pura, em função da quantidade de energia que lhe é 

fornecida. Com base nas informações desse gráfico, assinale o que for correto. 

 

 

01) Em  e  o corpo sofre mudanças de fases.    

02) A quantidade de energia cedida ao corpo enquanto a sua temperatura variou entre  e 

 é denominado calor sensível.    

04) Em  o corpo se encontra na fase sólida.    

08) A energia cedida ao corpo durante as mudanças de fase é denominado calor latente.    

   

23. (UFU 2007) O gráfico a seguir representa a temperatura de uma amostra de massa 20 g de 

determinada substância, inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de 

energia que ela absorve. 

 

 

 

Com base nessas informações, marque a alternativa correta.  

a) O calor latente de fusão da substância é igual a 30 cal/g.    

b) O calor específico na fase sólida é maior do que o calor específico da fase líquida.    

c) A temperatura de fusão da substância é de     

T 20 C= ° T 80 C= °

20 C°

80 C°

T 0 C= °

300 C.°
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d) O calor específico na fase líquida da substância vale     

   

24. (FATEC 2006) O gráfico a seguir é a curva de aquecimento de 10g de uma substância, à 

pressão de 1 atm. 

 

Analise as seguintes afirmações : 

 

I. a substância em questão é a água. 

II. o ponto de ebulição desta substância é 80°C. 

III. o calor latente de fusão desta substância é 20cal/g . 

 

Das afirmações apresentadas,  

a) todas estão corretas.    

b) todas estão erradas.    

c) somente I e II estão corretas.    

d) somente II e III estão corretas.    

e) somente I está correta.  

 

  

1 11,0 cal g C .− −⋅ ⋅ °
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B.4 – Potência térmica 
 

1. Deseja-se aquecer uma porção de água. Para tal, será utilizado um fogão que possui 

queimadores de diferentes tamanhos. O queimador maior, que queima uma quantidade 

maior de gás a cada segundo irá aquecer a água mais (rapidamente – lentamente) do que 

o queimador menor. 

 

2. Quando o sol incide sobre uma roupa molhada a água (evapora – ebuli). Uma das 

condições facilitadoras desse processo é a (alta umidade do ambiente – ampla incidência 

de sol). Quanto maior for a incidência de sol (maior – menor) será a taxa de vaporização da 

água presente na roupa. 

 

3. Duas pessoas subiram a mesma escada em diferentes intervalos de tempo, a quem tem 

(maior, menor) potência levou mais tempo enquanto que a que possui (maior, menor) 

potência levou menor tempo. 

 

4. (Ufpe 2006) Considere que uma pequena boca de fogão a gás fornece tipicamente a 

potência de 250 cal/s. Supondo que toda a energia térmica fornecida é transmitida a 200 g 

de água, inicialmente a 30°C, calcule o tempo, em segundos, necessário para que a água 

comece a ferver. Considere a pressão atmosférica de 1 atm.  

   

5. (Ufal 2006) Fornecendo-se potência elétrica constante de 400 W durante 10 s a uma 

amostra de 500 g de um líquido, sua temperatura passa de 20 °C para 30 °C. 

Determine: 

a) a energia fornecida pela fonte em 1,0 minuto; 

b) o calor específico do líquido em J/g °C.  

   

6. (UniCamp 1993) Um aluno simplesmente sentado numa sala de aula dissipa uma 

quantidade de energia equivalente à de uma lâmpada de 100 W. O valor energético da 

gordura é de 9,0 kcal/g. Para simplificar, adote 1 cal = 4,0 J. 

a) Qual o mínimo de quilocalorias que o aluno deve ingerir por dia para repor a energia 

dissipada? 

b) Quantos gramas de gordura um aluno queima, no mínimo, durante uma hora de aula?  

   

7. (FUVest 1987) Uma piscina com 40 m2 de área contém água com uma profundidade de 1,0 
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m. Se a potência absorvida da radiação solar, por unidade de área, for igual a 836 W/m2, o 

tempo de exposição necessário para aumentar a temperatura da água de 17 °C a 19 °C 

será aproximadamente:  

a) 100 segundos.    

b) 10.000 segundos.    

c) 1.000.000 segundos.    

d) 2.500 segundos.    

e) 25.000 segundos.    

   

8. (FUVest 1990) Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente, contendo 600 

g de água à temperatura inicial de 90 °C. Após 4 horas ele observa que a temperatura da 

água é de 42 °C. A perda média de energia da água por unidade de tempo é: 

Dado: c = 1,0 cal/g. °C  

a) 2,0 cal/s    

b) 18 cal/s    

c) 120 cal/s    

d) 8,4 cal/s    

e) 1,0 cal/s    

   

9. (UNESP 1993) Sob pressão constante, eleva-se a temperatura de certa massa de gelo, 

inicialmente a 253 K, por meio de transferência de energia a taxa constante, até que se 

obtenha água a 293 K. 

 

A partir do gráfico responda: 

a) Qual é o maior calor específico? É o do gelo ou da água? Justifique. 

b) Por que a temperatura permanece constante em 273 K, durante parte do tempo? 
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(Descarte a hipótese de perda de energia para o ambiente e despreze a evaporação da água).  

   

10. (FEI 1994) Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio 

térmico, e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que:  

a) o corpo maior é o mais quente.    

b) o corpo menor é o mais quente.    

c) não há troca de energia entre os corpos.    

d) o corpo maior cede energia para o corpo menor.    

e) o corpo menor cede energia para o corpo maior.    

   

11. (MACKENZIE 1998) Um aquecedor elétrico, próprio para uso doméstico e que apresenta 

as especificações 840W-110V, é imerso em água contida num calorímetro ideal. Durante 

os 3,50 minutos em que esteve ligado, o aquecedor proporcionou um aumento de 30°C na 

temperatura da água, a qual ocupa um volume de: 

Dados: 

1 cal = 4,2 J 

Densidade de H2O = 1,0 g/cm3 

Calor específico de H2O = 1,0 cal/g°C  

a) 0,5 ℓ    

b) 1,0 ℓ    

c) 1,2 ℓ    

d) 1,4 ℓ    

e) 1,53 ℓ      

12. (FUVest 1998) As curvas A e B na figura representam a variação de temperatura (T) em 

função do tempo (t) de duas substâncias A e B, quando 50g de cada uma é aquecida 

separadamente, a partir da temperatura inicial de 20°C, na fase sólida, recebendo energia 

numa taxa constante de 20cal/s. 

Considere agora um experimento em que 50g de cada uma das substâncias são colocadas em 

contato térmico num recipiente termicamente isolado, com a substância A na temperatura 

inicial TA=280°C e a substância B na temperatura inicial TB=20°C.  
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a) Determine o valor do calor latente de fusão LB da substância B. 

b) Determine a temperatura de equilíbrio do conjunto no final do experimento. 

c) Se a temperatura final corresponder à mudança da fase de uma das substâncias, determine 

a quantidade da mesma em cada uma das fases.  

   

13. (FATEC 1999) O gráfico a seguir representa o aquecimento de 3,0kg de uma determinada 

substância inicialmente no estado sólido. O aquecimento é feito por meio de uma fonte de 

potência constante 600W. 

 

O calor específico dessa substância no estado líquido, em J/(g°C), é:  

a)  0,72    

b)  0,90    

c)  2,0    

d)  8,2    

e)  10,0    

14. (UERJ 2015) Um corpo de massa igual a  aquecido por uma fonte térmica cuja 

potência é constante e igual a  absorve integralmente toda a energia 

fornecida por essa fonte. Observe no gráfico a variação de temperatura do corpo em 

função do tempo. 

500g,

100cal / min,
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Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade 

térmica desse corpo.  

  

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

Uma fonte térmica, de potência constante e igual a 20 cal/s, fornece energia a um corpo sólido 

de massa 100 g. A variação de temperatura θ do corpo em função do tempo t é dada pelo 

gráfico a seguir.  

 

15. (UEL 1994) Com relação à substância que constitui o corpo, o calor latente de fusão, em 

cal/g, vale 

 

a) 2,0 

b) 4,0 

c) 8,0 

d) 20 

e) 40 

   

16. (UEL 1994) 
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O calor específico da substância que constitui o corpo, no estado líquido, em cal/g°C, vale  

a) 0,05    

b) 0,10    

c) 0,20    

d) 0,30    

e) 0,40    

17. (FUVest 1996) Um recipiente de paredes finas contém 100 g de uma liga metálica. O 

gráfico representa a temperatura T da liga em função do tempo t. 

Até o instante t = 50 s, a liga recebe de um aquecedor a potência P0 = 30 W e, a partir desse 

instante, passa a receber a potência P1 = 43 W. A temperatura de fusão da liga é 327 °C e a de 

ebulição é superior a 1500 °C. Na situação considerada a liga perde energia na forma de calor 

para o ambiente a uma taxa constante. Avalie: 

 

a) a quantidade de energia perdida pela liga, a cada segundo, em J. 

b) a energia (em J) necessária para fundir 1 g da liga. 

c) a energia (em J) necessária para elevar, de 1 °C, a temperatura de 1 g da liga no estado 

líquido. 

d) a energia (em J) necessária para elevar, de 1 °C, a temperatura de 1 g da liga no estado 

sólido.  

   

18. (MACKENZIE 1997) Um corpo de massa 100g é aquecido por uma fonte térmica de 

potência constante e igual a 400 cal/min. O gráfico a seguir mostra como varia no tempo a 

temperatura do corpo. O calor específico da substância que constitui o corpo, em cal/g°C, 
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é: 

 

a) 0,6    

b) 0,5    

c) 0,4    

d) 0,3    

e) 0,2    

   

19. (UFRJ 2002) Quatro gramas de uma amostra de certa substância são aquecidos em um 

calorímetro, por meio de uma fonte térmica que fornece uma potência constante de 5,0 W. 

A temperatura dentro do calorímetro e o tempo durante o qual a fonte está ligada são 

registrados e representados no gráfico da figura a seguir. Durante o processo de 

aquecimento da amostra, esta sofre uma mudança de fase do estado sólido para o estado 

líquido. Suponha que toda a energia fornecida pela fonte seja transferido para a amostra. 

 

Utilizando as informações fornecidas pelo gráfico, calcule o calor latente de fusão da 

substância em J/g.  

   

20. (UDESC 2009) O gráfico a seguir representa a variação da temperatura de 200,0 g de 

água, em função do tempo, ao ser aquecida por uma fonte que libera energia a uma 

potência constante. 
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A temperatura da água no instante 135 s e o tempo que essa fonte levaria para derreter a 

mesma quantidade de gelo a 0°C são respectivamente:  

a) 64°C, 200 s    

b) 64°C, 100 s    

c) 74°C, 80 s    

d) 74°C, 200 s    

e) 74°C, 250 s    
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B.5 – Equilíbrio térmico 
 

1. (UERJ 2013) Considere duas amostras, X e Y, de materiais distintos, sendo a massa de X 

igual a quatro vezes a massa de Y. 

As amostras foram colocadas em um calorímetro e, após o sistema atingir o equilíbrio térmico, 

determinou-se que a capacidade térmica de X corresponde ao dobro da capacidade térmica de 

Y. 

Admita que  e  sejam os calores específicos, respectivamente, de X e Y. 

A razão é dada por:  

a)     

b)     

c) 1    

d) 2    

   

2. (UPF 2012) Dois blocos metálicos A e B, ambos de materiais diferentes, são colocados em 

contato no interior de um calorímetro ideal, de modo a isolá-los de influências externas. 

Considerando que a massa do bloco A (mA) é igual ao dobro da massa do bloco B (mB), o 

calor específico do bloco A (cA) é igual à metade do calor específico do bloco B (cB) e a 

temperatura inicial do bloco A (TA) é igual ao triplo da temperatura inicial do bloco B (TB), 

pode-se afirmar que, quando alcançado o equilíbrio térmico do sistema, a temperatura de 

equilíbrio (Teq) será igual a:  

a) TB    

b) 2 TB    

c) 3 TB    

d) 4 TB    

e) 5 TB    

   

Xc Yc

X

Y

c
c

1
4

1
2



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
83 

 

3. (MACKENZIE 2009) Um calorímetro de capacidade térmica 6 cal/°C contém 80 g de água 

(calor específico = 1 cal/g°C) a 20°C. Ao se colocar um bloco metálico de capacidade 

térmica 60 cal/°C, a 100°C, no interior desse calorímetro, verificou-se que a temperatura 

final de equilíbrio térmico é 50°C. A quantidade de energia perdida para o ambiente, nesse 

processo, foi de:  

a)  420 cal    

b)  370 cal     

c)  320 cal     

d)  270 cal     

e)  220 cal    

   

4. (UFPE 2002) Um calorímetro, de capacidade térmica desprezível contém 100g de água a 

15,0°C. Adiciona-se no interior do calorímetro uma peça de metal de 200g, à temperatura 

de 95,0°C. Verifica-se que a temperatura final de equilíbrio é de 20,0°C. Qual o calor 

específico do metal, em cal/g°C?  

a) 0,01    

b) 0,02    

c) 0,03    

d) 0,04    

e) 0,05    

   

5. (G1 - IFSUL 2015) Em um calorímetro ideal, misturam-se certa massa de água no estado 

sólido (gelo) com certa massa de água no estado líquido. O comportamento da 

Temperatura  em função da Quantidade de energia  para essa mistura é 

representado no gráfico. 

 

 

(T) (Q)
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Sabe-se que esse conjunto está submetido à pressão de  que o Calor Latente de Fusão 

do gelo é  que o Calor Específico do Gelo é  e que o Calor 

Específico da água é   

 

Qual é a massa de água no estado líquido no equilíbrio térmico?   

a)     

b)     

c)     

d)     

   

6. (UnESP 1995) Massas iguais de água e óleo foram aquecidas num calorímetro, 

separadamente, por meio de uma resistência elétrica que forneceu energia térmica com a 

mesma potência constante, ou seja, em intervalos de tempo iguais cada uma das massas 

recebeu a mesma quantidade de energia. Os gráficos na figura adiante representam a 

temperatura desses líquidos no calorímetro em função do tempo, a partir do instante em 

que iniciou o aquecimento. 

 

a) Qual das retas, I ou II, é a da água, sabendo-se que seu calor específico é maior que o do 

óleo? Justifique sua resposta. 

b) Determine a razão entre os calores específicos da água e do óleo, usando os dados do 

gráfico.  

 

7. (UnESP 2012) Clarice colocou em uma xícara 50 mL de café a 80 °C, 100 mL de leite a 50 

°C e, para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 mL de adoçante líquido a 20 °C. Sabe-

se que o calor específico do café vale 1 cal/(g.°C), do leite vale 0,9 cal/(g.°C), do adoçante 

vale 2 cal/(g.°C) e que a capacidade térmica da xícara é desprezível. 

1atm,

FL 80 cal g,= geloc 0,5 cal g C= ⋅°

águac 1cal g C.= ⋅°

50 g

100 g

150 g

300 g
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Considerando que as densidades do leite, do café e do adoçante sejam iguais e que a perda 

de energia para a atmosfera é desprezível, depois de atingido o equilíbrio térmico, a 

temperatura final da bebida de Clarice, em °C, estava entre  

a) 75,0 e 85,0.    

b) 65,0 e 74,9.    

c) 55,0 e 64,9.    

d) 45,0 e 54,9.    

e) 35,0 e 44,9.  
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APÊNDICE C – Pré e pós-teste 
 

1. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi criado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para medir a variação do preço do comércio para o público 

final. O gráfico abaixo ilustra a medida do IPCA entre os meses de maio/2009 e abril/2010.  

 

Com base no gráfico abaixo assinale a alternativa correta. 

a) No mês de janeiro o aumento do IPCA foi menor de 0,3%. 

b) Em nenhum dos meses apresentados o IPCA foi menor de 0,2%. 

c) Em nenhum dos meses apresentados o IPCA foi acima de 0,8%. 

d) No mês de julho o IPCA foi acima de 0,36%. 

e) No mês de abril o preço final aumentou 0,15%. 

 

 

2. A termologia é a área da física que estuda, entre outras coisas, as escalas termométricas. 

No gráfico abaixo estão relacionadas duas escalas de temperatura, a escala Celsius (tc) e a 

escala arbitrária (td).  

 

 

 

Fonte: Fatec 2007 
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Analisando o gráfico abaixo, assinale a alternativa correta. 

a) A indicação de 80o na escala “D” corresponde a 34o na escala celsius. 

b) A indicação de 34o na escala celsius corresponde a 0o na escala “D”. 

c) A indicação de 80o na escala “D” corresponde a 0o na escala celsius. 

d) A indicação de 78o na escala celsius corresponde a 0o na escala “D”. 

e) A indicação de 34o na escala celsius corresponde a 80o na escala “D”. 

 

3. O gráfico abaixo Indica o comprimento de uma barra em função de sua temperatura.  

 

Fonte: CESGRANRIO 1994 

Qual das afirmativas abaixo é correta? 

a) Ao aumentar em 100oC a temperatura a barra aumenta 50,1cm de comprimento. 

b) À temperatura de 100oC a barra possui o comprimento de 50cm. 

c) Na temperatura de 50oC a barra possui comprimento superior a 50,1m. 

d) A 100oC a barra possui 50,1cm de comprimento. 

e) A 100oC a barra possui 50,1m de comprimento. 

 

 

4. (ENEM 2013 - adaptada)Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo duas de 100g, três 

de 200g e uma de 350g. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial 

pelos Correios: 
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Assinale a alternativa correta 

a) O custo para enviar uma carta de massa de 350g é de R$4,45. 

b) Existem dois custos possíveis para enviar uma carta de 45g. 

c) O custo para enviar uma carta de massa de 250g é de R$3,10. 

d) A diferença dos preços de envio entre 100g a 200g é a mesma do que 250g a 350g. 

e) O custo para enviar uma carta de 100g é maior do que uma carta de 60g.  

 

5. (UPF 2014) Dois móveis A e B deslocam-se em uma trajetória retilínea, com velocidades 

que aumentam de forma progressiva. Considerando que a velocidade inicial de A é menor 

do que a de B  e que a velocidade do A aumenta mais rapidamente que a do B 

analise os gráficos a seguir.  

 

 

 

O gráfico que melhor representa as 

características mencionadas é o:   

a) A.   

b) B.   

c) C.   

d) D.   

e) E.   

 

 

6. (G1 1996 - modificada) Dois objetos A e B movem-se numa mesma trajetória, e o gráfico a seguir 

indica suas posições (x) em função do tempo (t).  

 

A B(v v )<
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Pelo gráfico podemos afirmar que os objetos 

a) movem-se no mesmo sentido; 

b) movem-se em sentidos opostos; 

c) no instante t = 0, encontram-se a 40 m um do outro; 

d) movem-se com a mesma velocidade; 

e) não se encontram.  

 

7. (ENEM 2013)Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em 

termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação 

se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não 

contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma 

emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão, que envie sinal às 

antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas 

no plano cartesiano: 

 

 
 

A torre deve estar situada em um local aproximadamente equidistante das três antenas. 

 

O local mais adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas  
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a) (65 ; 35). 

b) (65 ; 30). 

c) (45 ; 35). 

d) (50 ; 20). 

e) (50 ; 30). 

 

 

 

 

 

 

 

8. O gráfico abaixo indica a velocidade de um automóvel em movimento retilíneo.  

 

 
Analisando o gráfico podemos afirmar que: 

 

a) Em nenhum momento o automóvel para. 

b) O automóvel em t=0 estava em  repouso. 

c) O valor (módulo) da velocidade em nenhum intervalo está diminuindo. 

d) A velocidade inicial do automóvel possui valor negativo. 

e) Em certo momento o automóvel inverte seu movimento. 

 

 

9. (EPCAr (AFAa) 2013 - modificada) No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de 

duas barras A e B em função da temperatura  

 

.θ
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Pode-se afirmar que: 

 

 

Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e da barra B são paralelas, 

pode-se afirmar que: 

 

a) Para qualquer temperatura indicada no gráfico elas terão a mesma diferença de tamanho. 

b) A barra A possui o dobro do comprimento inicial da barra B. 

c) A taxa com que o comprimento da barra aumenta com temperatura é maior para a barra B do que 

para a barra A. 

d) Para qualquer temperatura indicada no gráfico a barra A possui comprimento maior do que a 

barra B. 

e) Tanto a barra A quanto a barra B estão diminuindo de tamanho a medida em que a temperatura 

aumenta. 

 

 

 

10. (UERN 2012) Considere a transformação cíclica de um gás perfeito representada no gráfico.  

 

 
 

Considere que em uma transformação cíclica o trabalho realizado pelo gás (ou sobre o gás) é 

numericamente igual à área interna ao ciclo no gráfico PxV. Dessa forma, o trabalho da 

transformação representada pelo gráfico acima, em cada ciclo,  é de: 

 

a) 90 atm.L 

b) 40 atm.L 
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c) 18 atm.L 

d) 9 atm.L 

e) 16 atm.L 

 

 

11. O fusível é um dispositivo de proteção para correntes acima do planejado em circuitos 

eletrônicos. Ele protege o sistema contra sobrecargas. O gráfico abaixo relaciona a carga elétrica 

que atravessa um condutor em função do tempo. Sabe-se que a relação matemática entre carga 

elétrica (q) – corrente elétrica (i) – tempo (t) é dada pela expressão: 𝑖 = !
!
. Sabe-se ainda que a 

unidade de medida da corrente elétrica para essa situação é o ampère (A). 

 

 
Com base nisso, podemos afirmar que: 

 

a) A corrente elétrica que atravessa o fusível é de 2A. 

b) A corrente elétrica que atravessa o fusível é de 4A. 

c) A corrente elétrica que atravessa o fusível é de 8A. 

d) A corrente elétrica que atravessa o fusível é de 16A. 

e) A corrente elétrica que atravessa o fusível é de32A. 

 

 

 

12. (UFPE 2013 - modificada)  O gráfico a seguir representa a energia cinética de um pequeno bloco 

em função da altura. O zero da energia potencial gravitacional é tomado em h=0. O bloco se 

move sobre uma superfície com atrito desprezível, ou seja, ocorre conservação de energia 

mecânica.  
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Calcule a energia potencial gravitacional máxima do bloco, em joules. 

a) 5J 

b) 4J 

c) 10J 

d) 6J 

e) 0J 

 

13. (UFTM 2012 - modificada) O gráfico abaixo mostra como varia a força de repulsão entre duas 

cargas elétricas, idênticas e puntiformes, em função da distância d entre elas. Sabe-se que a 

intensidade da força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. 

 

 

Com base nos dados fornecidos pelo gráfico, o valor da força F vale: 

a) 1.103 

b) 3.103 

c) 6.103 

d) 9.103 

e) 81.103 
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14. (ENEM 2012)Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que apresentam 

consumos e custos diversos. A potência (P) de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua 

resistência elétrica (R) e o quadrado da corrente elétrica (i) que por ele circula. O consumo de energia 

elétrica (E) em 5min de uso do chuveiro é diretamente proporcional à potência do aparelho. 

Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre 

a energia consumida (E) em 5min de uso de um chuveiro elétrico e a corrente elétrica (i) que circula 

por ele?  

a)  b)  c)  

 

 

d)   e)  

 

 

 

15. (UERJ 2015)  Em uma pista de competição, quatro carrinhos elétricos, numerados de I a IV, são 

movimentados de acordo com o gráfico  a seguir. 

 

 
 

v t×
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Sabe-se que em um gráfico vxt o cálculo da área sob curva é igual ao deslocamento, dessa forma o 

carrinho que teve o maior deslocamento em 4 segundos foi: 

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV  

e) não existem dados suficientes para calcular. 

 

Gabarito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

c b d c d b e e a d b d a d b 
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APÊNDICE D – Prova de conhecimentos de Física Térmica 
 

1. (FUVest 1987) Uma piscina com 40 m2 de área contém água com uma profundidade de 1,0 m. Se 

a potência absorvida da radiação solar, por unidade de área, for igual a 836 W/m2, o tempo de 

exposição necessário para aumentar a temperatura da água de 17 °C a 19 °C será aproximadamente:  

a) 100 segundos.    

b) 10.000 segundos.    

c) 1.000.000 segundos.    

d) 2.500 segundos.    

e) 25.000 segundos.    

   

2. (FUVest 1990) Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente, contendo 600 g de 

água à temperatura inicial de 90 °C. Após 4 horas ele observa que a temperatura da água é de 42 °C. 

A perda média de energia da água por unidade de tempo é: 

Dado: c = 1,0 cal/g. °C  

a) 2,0 cal/s    

b) 18 cal/s    

c) 120 cal/s    

d) 8,4 cal/s    

e) 1,0 cal/s    

   

3. (CESGRANRIO 1990) Uma amostra de massa m recebe uma quantidade de energia Q e sua 

temperatura sofre uma pequena variação ∆T. O calor específico do material que constitui a amostra 

pode ser calculado aproximadamente por:  

a) Q / ( m . ∆T )    

b) m . Q . ∆T    

c) ( Q . ∆T) / m    

d) (Q /  m . T)Δ     

e) m . Q2 . ∆T2    

   

4. (FUVest 1992) Adote: calor específico da água: 1,0 cal/g.°C 

Um bloco de massa 2,0 kg, ao receber toda energia térmica liberada por 1000 gramas de água que 

diminuem a sua temperatura de 1 °C, sofre um acréscimo de temperatura de 10 °C. O calor específico 

do bloco, em cal/g.°C, é:  

a) 0,2    

b) 0,1    

c) 0,15    

d) 0,05    
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e) 0,01    

   

5. (UnESP 1993) Sob pressão constante, eleva-se a temperatura de certa massa de gelo, 

inicialmente a 253 K, por meio de transferência de energia a taxa constante, até que se obtenha água 

a 293 K. 

 

A partir do gráfico responda: 

a) Qual é o maior calor específico? É o do gelo ou da água? Justifique. 

b) Por que a temperatura permanece constante em 273 K, durante parte do tempo? 

(Descarte a hipótese de perda de energia para o ambiente).  

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Uma fonte térmica, de potência constante e igual a 20 cal/s, fornece energia a um corpo sólido de 

massa 100 g. A variação de temperatura θ do corpo em função do tempo t é dada pelo gráfico a 

seguir.  

 

 

6. (UEL 1994)   

 

O calor específico da substância que constitui o corpo, no estado líquido, em cal/g°C, vale  

a) 0,05    
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b) 0,10    

c) 0,20    

d) 0,30    

e) 0,40    

   

7. (FEI 1994) Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, e 

ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que:  

a) o corpo maior é o mais quente.    

b) o corpo menor é o mais quente.    

c) não há troca de energia entre os corpos.    

d) o corpo maior cede energia para o corpo menor.    

e) o corpo menor cede energia para o corpo maior.    

   

8. (UnESP 1994) Massas iguais de cinco líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na 

tabela adiante, encontram-se armazenadas, separadamente e à mesma temperatura, dentro de cinco 

recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma 

quantidade de energia, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, 

aquele que apresentará temperatura mais alta, após o aquecimento, será: 

  

a) a água.    

b) o petróleo.    

c) a glicerina.    

d) o leite.    

e) o mercúrio.    

   

9. (UnESP 1995) Massas iguais de água e óleo foram aquecidas num calorímetro, separadamente, 

por meio de uma resistência elétrica que forneceu energia térmica com a mesma potência constante, 

ou seja, em intervalos de tempo iguais cada uma das massas recebeu a mesma quantidade de 

energia. Os gráficos na figura adiante representam a temperatura desses líquidos no calorímetro em 

função do tempo, a partir do instante em que iniciou o aquecimento. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
101 

 

 

a) Qual das retas, I ou II, é a da água, sabendo-se que seu calor específico é maior que o do óleo? 

Justifique sua resposta. 

b) Determine a razão entre os calores específicos da água e do óleo, usando os dados do gráfico.  

   

10. (UFMG 1995) O gráfico a seguir mostra como variam as temperaturas de dois corpos, A e B, cada 

um de massa igual a 100 g, em função da quantidade de energia absorvida por eles. 

Os calores específicos dos corpos A(cA) e B(cB) são respectivamente, 

  

a) cA = 0,10 cal/g°C e cB = 0,30 cal/g°C    

b) cA = 0,067 cal/g°C e cB = 0,20 cal/g°C    

c) cA = 0,20 cal/g°C e cB = 0,60 cal/g°C    

d) cA = 10 cal/g°C e cB = 30 cal/g°C    

e) cA = 5,0 cal/g°C e cB = 1,7 cal/g°C    

   

11. (G1 1996) Se misturarmos duas massas iguais de substâncias A e B, que inicialmente estão em 

temperaturas diferentes, a temperatura da mistura será a média aritmética destas temperaturas?  

   

12. (G1 1996) Imagine que um cubo de gelo seja retirado de um congelador e colocado em um copo 

com água da torneira. Nesse caso a água receberá energia do gelo ou é o gelo que receberá energia 

da água? Justifique.  
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Gabarito 

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9a 9b 10 11 12 
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TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
103 

 

  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
104 

 

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

Disponíveis em: http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/mostra_ta.php 

n°. 1 Um Programa de Atividades sobre de Física para a 8ª Série do 1º Grau 
Rolando Axt, Maria Helena Steffani e Vitor Hugo Guimarães, 1990. 

 
n°. 2 

 
Radioatividade 
Magale Elisa Brückmann e Susana Gomes Fries, 1991.  
  

n°. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física 
Marco Antonio Moreira, 1992. 
 

n°. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio 
Rolando Axt e Magale Elisa Brückmann, 1993. 
 

n°. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos 
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1994. 
 

n°. 6 Física para Secundaristas – Eletromagnetismo e Óptica 
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1995.  
    

n°. 7 Diagramas V no Ensino de Física 
Marco Antonio Moreira, 1996. 
 

n°. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio  
Fernanda Ostermann, Letície Mendonça Ferreira, Claudio de Holanda Cavalcanti, 1997. 
 

n°. 9 Energia, entropia e irreversibilidade 
Marco Antonio Moreira, 1998. 
 

n°. 10 Teorias construtivistas 
Marco Antonio Moreira e Fernanda Ostermann, 1999. 
 

n°. 11 Teoria da relatividade especial 
Trieste Freire Ricci, 2000. 
 

n°. 12 Partículas elementares e interações fundamentais 
Fernanda Ostermann,  2001. 
 

n°. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso 
Ileana Maria Greca e Victoria Elnecave Herscovitz, 2002. 
 

n°. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio  
Trieste Freire Ricci e Fernanda Ostermann, 2003. 
 

n°. 15 O quarto estado da matéria 
Luiz Fernando Ziebell, 2004. 
 

v. 16, n. 1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade 
Carlos Schroeder, 2005. 
 

 
v. 16, n. 2 

 
O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física 
Lucia Forgiarini da Silva e Eliane Angela Veit, 2005. 

 
v. 16, n. 3 

 
Epistemologias do Século XX 
Neusa Teresinha Massoni, 2005. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
105 

 

 
v. 16, n. 4 Atividades de Ciências para a 8a série do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e cores 

Alberto Antonio Mees,  Cláudia Teresinha Jraige de Andrade  e Maria Helena Steffani, 
2005. 
 

v. 16, n. 5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein  
Jeferson Fernando Wolff e Paulo Machado Mors, 2005. 
 

v. 16, n. 6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física  
Luiz André Mützenberg, 2005. 
 

v. 17, n. 1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma 
aprendizagem significativa no nível médio  
Maria Beatriz dos Santos Almeida Moraes e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2006. 
 

v. 17, n. 2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e adultos 
(EJA)  
Karen Espindola e Marco Antonio Moreira, 2006. 
 

v. 17, n. 3 Introdução ao conceito de energia  
Alessandro Bucussi, 2006. 
 

v. 17, n. 4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade  
Rita Margarete Grala, 2006. 
 

v. 17, n. 5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores  
 Márcia Cândida Montano Webber e Trieste Freire Ricci, 2006. 
 

v. 17, n. 6 Unidades didáticas para a formação de docentes das séries iniciais do ensino 
fundamental 
Marcelo Araújo Machado e Fernanda Ostermann, 2006. 
 

v. 18, n. 1 A Física na audição humana 
Laura Rita Rui, 2007. 
 

v. 18, n. 2 Concepções alternativas em Óptica   
Voltaire de Oliveira Almeida, Carolina Abs da Cruz e Paulo Azevedo Soave, 2007. 
 

v. 18, n. 3 A inserção de tópicos de Astronomia no estudo da Mecânica em uma abordagem 
epistemológica 
Érico Kemper, 2007. 
 

v. 18, n. 4  O Sistema Solar – Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio 
Andréia Pessi Uhr, 2007. 
 

v. 18, n. 5 Material de apoio didático para o primeiro contato formal com Física; Fluidos 
Felipe Damasio e Maria Helena Steffani, 2007. 

 
 

v. 18, n. 6 

 
Utilizando um forno de microondas e um disco rígido de um computador como 
laboratório de Física 
Ivo Mai, Naira Maria Balzaretti e João Edgar Schmidt, 2007. 
 

v. 19, n. 1 Ensino de Física Térmica na escola de nível médio: aquisição automática de dados 
como elemento motivador de discussões conceituais 
Denise Borges Sias e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2008. 
 

v. 19, n. 2 Uma introdução ao processo da medição no Ensino Médio 
César Augusto Steffens, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2008. 
 
 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
106 

 

v. 19, n. 3 Um curso  introdutório à Astronomia para a formação inicial de professores de Ensino  
Fundamental, em nível  médio 
Sônia Elisa Marchi Gonzatti, Trieste Freire Ricci e Maria de Fátima Oliveira Saraiva, 
2008. 

 
v. 19, n. 4 

 
Sugestões ao professor de Física para abordar tópicos de Mecânica Quântica no 
Ensino Médio 
Sabrina Soares, Iramaia Cabral de Paulo e Marco Antonio Moreira, 2008. 
 

v. 19, n. 5 Física Térmica: uma abordagem histórica e experimental 
Juleana Boeira Michelena e Paulo Machado Mors, 2008. 
 

v. 19, n. 6 Uma alternativa para o ensino da Dinâmica no Ensino Médio a partir da resolução 
qualitativa de problemas 
Carla Simone Facchinello e Marco Antonio Moreira, 2008. 
 

v. 20, n. 1 Uma visão histórica da Filosofia da Ciência com ênfase na Física 
Eduardo Alcides Peter e Paulo Machado Mors, 2009. 
 

v. 20, n. 2 Relatividade de Einstein em uma abordagem histórico-fenomenológica 
Felipe Damasio e Trieste Freire Ricci, 2009. 
 

v. 20, n. 3 Mecânica dos fluidos: uma abordagem histórica 
Luciano Dernadin de Oliveira e Paulo Machado Mors, 2009. 
 

v. 20, n. 4  Física no Ensino Fundamental: atividades lúdicas e jogos computadorizados 
Zilk M. Herzog e Maria Helena Steffani, 2009. 
 

v. 20, n. 5 Física Térmica 
Nelson R. L. Marques e Ives Solano Araujo, 2009. 

   
v. 20, n. 6  Breve introdução à Fisica e ao Eletromagnetismo  

Marco Antonio Moreira, 2009. 
 

v. 21, n. 1 Atividades experimentais de Física à luz da epistemologia de Laudan: ondas 
mecânicas no ensino médio   
Lizandra Botton Marion Morini,  Eliane Angela Veit, Fernando Lang da Silveira, 2010.   

  
v. 21, n. 2 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (1ª Parte) 
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

  
v. 21, n. 3 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (2ª Parte) 
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

  
v. 21, n. 4 O movimento circular uniforme: uma proposta contextualizada para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) 
Wilson Leandro Krummenauer, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Fernando Lang 
da Silveira, 2010. 
 

v. 21, n. 5 Energia: situações para a sala de aula 
Marcia Frank de Rodrigues, Flávia Maria Teixeira dos Santos e Fernando Lang da 
Silveira, 2010. 

  
v. 21, n. 6 Introdução à modelagem científica 

 Rafael Vasques Brandão, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2010. 
  

v. 22, n. 1 Breve introdução à Lei de Gauss para a eletricidade e à Lei de Àmpere-Maxwell 
Ives Solano Araujo e Marco Antonio Moreira, 2011. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
107 

 

  
v. 22, n. 2 O conceito de simetria na Física e no Ensino de Física 

Marco Antonio Moreira e Aires Vinícius Correia da Silveira, 2011. 
  

v. 22, n. 4 Visões epistemológicas contemporâneas: uma introdução 
Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2011. 

 
v. 22, n. 5 

 
Introdução à Física das Radiações 
Rogério Fachel de Medeiros e Flávia Maria Teixeira dos Santos, 2011. 

 
v. 22, n. 6  

 
O átomo grego ao Modelo Padrão: os indivisíveis de hoje 
Lisiane Araujo Pinheiro, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Marco Antonio Moreira, 
2011. 
 

v. 23, n. 1 Situações-problema como motivação para o estudo de Física no 9o ano 
Terrimar I. Pasqualetto , Rejane M. Ribeiro-Teixeira e Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 2 Unidades de Ensino Potencialmente Significativas UEPS 
Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 3 Universo, Terra e Vida: aprendizagem por investigação 
Roberta Lima Moretti, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Eliane Angela Veit, 2012. 

  
v. 23, n. 4 Ensinando Física através do radioamadorismo 

Gentil César Bruscato e Paulo Machado Mors, 2012. 
   

v. 23, n. 5 Física na cozinha 
Lairane Rekovvsky, 2012. 

  
v. 23, n. 6  Inserção de conteúdos de Física Quântica no Ensino Médio através de uma unidade de 

ensino potencialmente significativa  
Adriane Griebeler e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 1 Ensinando Física Térmica com um refrigerador 

Rodrigo Poglia e Maria Helena Steffani, 2013. 
  

v. 24, n. 2 Einstein e a Teoria da Relatividade Especial: uma abordagem histórica e introdutória  
Melina Silva de Lima, 2013. 

  
v. 24, n. 3 A Física dos equipamentos utilizados em eletrotermofototerapia 

Alexandre Novicki, 2013. 
 

v. 24, n. 4 
 
O uso de mapas e esquemas conceituais em sala de aula 
Angela Denise Eich Müller e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 5 Evolução temporal em Mecânica Quântica: conceitos fundamentais envolvidos 

Glauco Cohen F. Pantoja e Victoria Elnecave Herscovitz, 2013. 
  

v. 24, n. 6 Aprendizagem significativa em mapas conceituais 
Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 25, n. 1 Introdução ao uso de tecnologias no Ensino de Física experimental dirigida a 

licenciandos de Física 
Leandro Paludo, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2014. 

  
v. 25, n. 2 Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria 

no Ensino Médio 
Luis Galileu G. Tonelli, 2014. 

  
 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – G. S. Schneider, F. L. da Silveira e E. A. Veit 
 

 
108 

 

 

v. 25, n. 3  Abordagem de conceitos de Termodinâmica no Ensino Médio por meio de Unidades de 
Ensino Potencialmente Significativas 
Marcos Pradella e Marco Antonio Moreira, 2014. 

  
v. 25, n.4 Arduino para físicos: uma ferramenta prática para a aquisição de dados automáticos 

Rafael Frank de Rodrigues e Silvio Luiz Souza Cunha, 2014. 
 

v. 25, n.5 Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de energia 
elétrica na escola 
Adroaldo Carpes de Lara, Ives Solano Araujo e Fernando Lang da Silveira, 2014. 
 

v. 25, n.6 Pequenos projetos de Física no ensino não formal 
Camilla Lima dos Reis e Maria Helena Steffani, 2014. 
 

v. 26, n.1 Ensino de Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos 
Rodrigo Lapuente de Almeida e Sílvio Luiz de Souza Cunha, 2015. 
 

v. 26, n.2 Textos e atividades sobre oscilações e ondas, modelos atômicos, propriedades da luz, 
luz e cores, radiações ionizantes e suas aplicações médicas 
José Fernando Cánovas de Moura, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Fernando Lang da 
Silveira, 2015. 

  
v. 26, n.3 Ensino de Óptica na escola de nível médio: utilizando a plataforma Arduino como 

ferramenta para aquisição de dados, controle e automação de experimentos no 
laboratório didático 

 Elio Molisani Ferreira Santos, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Marisa Almeida 
Cavalcante, 2015. 
 

v. 26, n.4 Proposta didática para desenvolver o tema supercondutividade no Ensino Médio 
 Flavio Festa, Neusa Teresinha Massoni e Paulo Pureur Neto, 2015. 

 
v. 26, n.5 Oficina de Astronomia 

 Marina Paim Gonçalves e Maria Helena Steffani, 2015 
 

v. 26, n.6 Interfaces entre teorias de aprendizagem e ensino de Ciências/Física 
 Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2015. 

 
v. 27, n. 1 Proposta didática para apresentar conceitos do movimento de queda dos corpos no 

Ensino Fundamental através de um aporte histórico e epistemológico 
Jênifer Andrade de Matos, 2016. 


