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Resumo 

Este trabalho baseia-se na necessidade de 
utilização de abordagens metodológicas 
diferencias para o ensino de Física na 
Educação de Jovens e Adultos, no intuito de 
ampliar a compreensão da Física e alcançar 
resultados satisfatórios. 
Esta produção didático-pedagógica, na forma 
de unidade didática apresenta uma 
sequência de atividades, utilizando textos, 
vídeos, experimentos, e por fim, atividades 
desenvolvidas no software JClic,  cujo  
objetivo, é auxiliar os professores de Física 
na sua prática pedagógica. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 A sociedade atual exige pessoas com formação escolar, que tenham postura, 

atitudes diferenciadas e, acima de tudo, sejam perspicazes na resolução de 

problemas. Em contrapartida, ao longo dos anos, observamos o crescente uso da 

tecnologia nas diversas esferas sociais e, não é raro, encontrarmos cidadãos que 

apresentem dificuldades em manusear esses aparatos tecnológicos.  

 Os alunos de EJA, público-alvo desta implementação, são cidadãos inseridos 

nesta sociedade que, na sua maioria, apresentam dificuldades no uso de 

ferramentas tecnológicas. Assim, sua formação básica, requer metodologias 

diferenciadas e a possibilidade de uso dos aparatos tecnológicos no contexto 

escolar, contribuindo para uma formação completa e emancipadora. 

 O material apresentado, tem por finalidade apresentar uma proposta 

diferenciada no ensino de Termodinâmica na Educação de Jovens e Adultos, 

utilizando textos, vídeos, experimentos e a tecnologia – por meio do software JClic – 

que visam contribuir para uma aprendizagem efetiva dos conteúdos historicamente 

produzidos. 

 Cabe ressaltar a importância da metodologia empregada no processo de 

ensino-aprendizagem, podendo ser oportunizado ao aluno a acesso as novas 

tecnologias, possibilitando a junção do conhecimento historicamente construído com 

o uso de aparelhos digitais. 

Assim, a informática surge como uma ferramenta motivadora e desafiadora 

que apesar das dificuldades enfrentadas, traz uma gama de novas possibilidades 

para a efetiva apropriação do conhecimento. 

 A produção didático-pedagógica que está sendo proposta, foi elaborada por 

meio da descrição das atividades que formam uma unidade didática, utilizando-se 

das ferramentas já citadas para a promoção da aprendizagem. 

 Esta unidade didática apresenta sugestões e descrições de atividades que 

contemplam o ensino do Primeiro Principio da Termodinâmica, para turmas de EJA, 

cujo foco principal é o uso do software JClic. O tempo previsto para a implementação 

das atividades é de 32 horas. 

 



3. SOFTWARE EDUCACIONAL – JCLIC 

 

 De acordo com Paraná (2010) o JClic é um software popularmente conhecido 

como de autoria, pode ser utilizado para elaboração, execução e avaliação de 

atividades multimídias em qualquer disciplina e níveis escolares. O JClic permite 

elaborar atividades interativas como quebra-cabeças, associações, enigmas, estudo 

de textos, palavras-cruzadas, jogo da memória e caça-palavras, que correspondem 

aos conteúdos trabalhados pelo professor em sala de aula –  podendo ser levado 

em consideração o nível de desenvolvimento de cada conteúdo, os objetivos 

pretendidos e o público-alvo. 

 Desenvolvido na plataforma Java, por Francesc Busquest em espanhol e 

catalão, tem distribuição gratuita. Desde 2006 encontra-se instalado nos 

computadores do “Paraná Digital” - laboratório de informática presente em todas as 

escolas paranaenses e por ser um software criado sob licença free (modelos de 

código fonte aberto) torna-se acessível, além de funcionar em diferentes sistemas 

operacionais - Linux, MacOS-X, Windows e Solaris. 

Essa facilidade de acesso permite que as atividades criadas no JClic, sejam 

facilmente realizadas, uma vez que elas podem ser compartilhadas online, 

diretamente na  Internet, ou simplesmente realizadas no próprio computador. 

 

4. TERMODINÂMICA – PRIMEIRO PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA 

 

Segundo Paraná (2008) o campo de estudo da Física é vasto e variado, uma 

vez que tem como objeto de estudo o Universo. Como disciplina escolar, seu 

objetivo é apresentar aos alunos, modelos teóricos, criados pelo homem, na 

tentativa de explicar a natureza. 

Esses modelos teóricos, comumente são apresentados em uma coletânea de 

conteúdos, que nas diretrizes de educação básica do estado do Paraná, são 

chamados de conteúdos estruturantes. 

Entende-se por conteúdos estruturantes os conhecimentos e as teorias que 
hoje compõem os campos de estudo da Física e servem de referência para 
a disciplina escolar. Esses conteúdos fundamentam a abordagem 
pedagógica dos conteúdos escolares, de modo que o estudante 
compreenda o objeto de estudo e o papel dessa disciplina no Ensino Médio. 



Nos fundamentos teórico-metodológicos apresentam-se as três grandes 
sínteses que compunham o quadro conceitual de referência da Física no 
final do século XIX e início do Século XX. Essas três sínteses – Movimento, 
Termodinâmica e Eletromagnetismo – doravante serão denominadas 
“conteúdos estruturantes”. 

Em cada conteúdo estruturante estão presentes ideias, conceitos e 
definições, princípios, leis e modelos físicos, que o constituem como uma 
teoria. Desses estruturantes derivam os conteúdos que comporão as 
propostas pedagógicas curriculares da escolas. ( PARANÁ, 2008, p.57) 

 

Desta forma, a Termodinâmica é um ramo da Física imprescindível na 

formação dos alunos de Ensino Médio. Assim, tentando-se aliar a Educação de 

Jovens e Adultos, o software JClic e os conteúdos estruturantes de Física, esta 

unidade didática será construída baseando-se nos princípios da Termodinâmica - 

com ênfase na Lei Zero, ou ante primeira lei. 

A termodinâmica (do grego Therme – calor e dynamis – movimento) é o ramo 

da Física que teoriza sobre as transformações de calor em trabalho, comumente 

dividida em três Leis ou princípios norteadores: Lei Zero, Primeiro e Segundo 

princípio da Termodinâmica.  

A Lei Zero, ou ante primeira lei estabelece que “dois sistemas em equilíbrio 

térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si”. (HEILMANN, 1978, 

p.4). 

 O conhecimento e a discussão das Leis da Termodinâmica constitui-se uma 

das bases do ensino de Física. Graças aos estudos do calor e o estabelecimento 

das bases da Termodinâmica, viabilizou-se a Revolução Industrial, ocorrida na 

segunda metade do século XIX, cujos benefícios ainda repercutem em nossos dias.  

 

5. MATERIAL DIDÁTICO 

 

A proposta de implementação desta unidade didática está dividida em 8 

encontros de 4 horas, os quais serão trabalhados textos, vídeos, experimentos e as 

atividades interativas produzidas no software JClic. 

A escolha desta metodologia se deu em função da organização dos horários 

no CEEBJA – Francisco Beltrão, que tem as disciplinas divididas em dois encontros 

presenciais por semana, com duração de 4 horas cada. 

 



5.1. Orientações Metodológicas 

 

Antes de iniciar as atividades envolvendo a “Lei Zero da Termodinâmica”, será 

apresentado um questionário, que terá por objetivo nortear as ações e diagnosticar 

qual o real uso da informática pelos alunos, bem como quais conceitos os mesmos 

apresentam sobre as Leis da Termodinâmica. 

Este questionário (pré-teste) será apresentado através de um formulário 

online criado em um site e disponível através dos links: 

* Questionário sobre Informática. 

* Questionário sobre Termodinâmica. 

Após a aplicação do questionário, dar-se-á a apresentação dos conteúdos 

físicos que envolvam a Lei Zero da Termodinâmica. Essa apresentação será dividida 

em 3 partes – textos, vídeos e experiências – que serão trabalhados de maneira 

alternada. E ao final serão realizadas atividades no software JClic. 

 

5.1.1. Atividades utilizando Textos 

Na sociedade atual a informação chega mais rápido e através dos mais 

variados meios – TV, rádio, Internet – resultado dos avanços tecnológicos. Dessa 

maneira, uma parcela significativa da população já ouviu, viu ou experienciou 

informações a respeito do Efeito Estufa, cuja principal consequência é o 

Aquecimento Global. 

Com a finalidade de contextualizar o ensino da Física, trazendo o conteúdo 

sistematizado para a vida cotidiana dos alunos, será trabalhado um texto informativo, 

que aborda temas como “Aquecimento Global”, “Efeito Estufa”, gases que acentuam 

o Efeito Estufa, dentre outros assuntos relacionados. 

O texto citado encontra-se disponível no site WWF-Brasil.   

(http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_

climaticas2/?gclid=CjwKEAjw8O2hBRDKur2lseLW6C8SJAC-

r1J3csW5r1B0sBNbm67LSd1RRAuIO1M25IQlpP6M1RWXwhoCf_zw_wcB) acesso 

13 outubro. 

https://docs.google.com/forms/d/17nSOO3HuyR6e25IJTobhoYHc_6hKddeHVpp46Y_OcMU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wOPSVLuU0aJ6nQTWYUYwiMKlaZjGd5D87ujnjuhyOtA/viewform?usp=send_form
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/?gclid=CjwKEAjw8O2hBRDKur2lseLW6C8SJAC-r1J3csW5r1B0sBNbm67LSd1RRAuIO1M25IQlpP6M1RWXwhoCf_zw_wcB
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/?gclid=CjwKEAjw8O2hBRDKur2lseLW6C8SJAC-r1J3csW5r1B0sBNbm67LSd1RRAuIO1M25IQlpP6M1RWXwhoCf_zw_wcB
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/?gclid=CjwKEAjw8O2hBRDKur2lseLW6C8SJAC-r1J3csW5r1B0sBNbm67LSd1RRAuIO1M25IQlpP6M1RWXwhoCf_zw_wcB
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/?gclid=CjwKEAjw8O2hBRDKur2lseLW6C8SJAC-r1J3csW5r1B0sBNbm67LSd1RRAuIO1M25IQlpP6M1RWXwhoCf_zw_wcB


  

 

5.1.2. Atividades utilizando Vídeos 

O uso de imagens e vídeos em sala de aula é um recurso metodológico 

imprescindível. Ainda mais quando trabalhamos com alunos EJA, que apresentam 

algumas dificuldades de abstração. 

Para colaborar com a apropriação do conhecimento com relação ao Efeito 

Estufa, e aos demais assuntos relacionados a Lei Zero da Termodinâmica, é 

possível apresentar alguns vídeos, dentre os quais: 

a) Efeito Estufa: 

Este vídeo, apresentado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais(INPE) 

traz um relato sucinto do que é o Efeito estufa, suas causas e consequências. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssvFqYSlMho (acesso 13/10/2014) 

Após trabalhar o texto, e o vídeo e fazer as relativas discussões, pode-se 

apresentar o conteúdo relativo a Lei Zero da Termodinâmica.  

Para auxiliar esse processo, lança-se mão dos próximos vídeos: 

b) Calor e Temperatura: 

Este vídeo apresenta os conceitos de Calor e Temperatura, além de relatar o 

equivalente mecânico do calor.  

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10635 

(09/09/2014). 

c) Calor Específico: 

O vídeo apresenta animação e relato do conceito de calor específico. 

Para o Professor: 

Após a leitura e discussão do texto, o professor poderá sugerir reflexões a 

respeito das atitudes que cada um pode tomar para minimizar o Efeito Estufa e quais 

atitudes acentuam tal fenômeno. 

Além do texto, o professor pode apresentar imagens que representam 

iconicamente o que é o Efeito Estufa. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssvFqYSlMho
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10635


http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10518 

(09/09/2014) 

d) Calor Latente: 

O vídeo apresenta relato e animação do conceito de Calor Latente, bem como  

as mudanças de estado físico da água. 

http://youtu.be/2o3Ecm2ZkME?list=UU8l5BaF3FWCA359gq3bNlIA (09/09/2014) 

 

 

Para o Professor: 

Além do vídeo acima, encontramos na Internet, uma série de vídeos sobre o 

assunto.  

A título de sugestão: 

1. Reportagem do Fantástico que apresenta uma possível consequência do 

Efeito Estufa – O derretimento das geleiras da Antártica - 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo_p6gZ7yz0 (acesso 13/10/2014); 

2. Vídeo da Série “Terra, que tempo é esse?” - Apresentada pelo Fantástico –  

explicitando os principais locais afetados pelo Efeito Estufa. 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10232# 

(acesso 13/10/2014); 

3. Recorte do filme “Uma Verdade Inconveniente” onde o ex-vice-presidente dos 

EUA  Al Gore, demonstra o que é o Efeito Estufa. 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12461 

(acesso 13/10/2014); 

Escolha um de sua preferencia, e bom trabalho! 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10518
http://youtu.be/2o3Ecm2ZkME?list=UU8l5BaF3FWCA359gq3bNlIA
https://www.youtube.com/watch?v=Mo_p6gZ7yz0
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10232
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12461


  

 

 5.1.3. Atividades utilizando Experiências 

Segundo Paraná (2008) “as atividades experimentais podem suscitar a 

compreensão de conceitos ou a percepção da relação de um conceito com alguma 

ideia anteriormente discutida.” (Paraná, 2008, p. 71) 

A partir dessa premissa, e considerando que estamos trabalhando com alunos 

Jovens e Adultos que apresentam uma bagagem de observação, é imprescindível 

apresentar experiências concretas, o que tornará a aprendizagem significativa. 

Assim, para auxiliar na aquisição do conhecimento apresenta-se algumas 

experiências simples, com intuito de demonstrar que as observação diárias 

constituem parte importante das observações científicas e que tornarão a 

aprendizagem mais prazerosa. 

a) Condução: 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Demonstrar a propagação do calor utilizando condutores e isolantes térmicos. 

Material: 

Para o Professor: 

Caso goste de História, ou queira fazer uma relação interdisciplinar com essa 

disciplina, podem ser trabalhados alguns vídeos que relatam a invenção da Máquina 

Térmica e a Revolução Industrial. 

Como sugestão: 

https://www.youtube.com/watch?v=aU0E4FSAqw4 – Acesso dia 04/11/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=UM2Aw4kmA0s -  Acesso dia 04/11/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=aU0E4FSAqw4
https://www.youtube.com/watch?v=UM2Aw4kmA0s


- 2 velas; 

- 20 cm de fio de cobre, ou alumínio; 

- palito de madeira (de espetinho, ou churrasco); 

- papel alumínio; 

- 2 suportes (para prender o fio e o palito); 

Desenvolvimento: 

Enrole o papel alumínio em uma das extremidades do palito de madeira (para 

que a madeira não queime). 

Pingue algumas gotas de parafina na madeira e no metal, de preferência com 

espaçamentos iguais. 

Espere a parafina secar em seguida prenda o fio e o palito de madeira nos 

suportes. 

Acenda uma vela na extremidade livre do fio de cobre e a outra na parte livre 

do palito de madeira (aquela onde foi enrolado o papel alumínio). 

Após algum tempo pode-se observar o derretimento da parafina no fio de 

metal da extremidade mais próxima do ponto de aquecimento para a outra 

extremidade. 

 

b) Irradiação: 

Objetivo: 

Demonstrar a absorção de calor utilizando materiais de diferentes cores. 

Material: 

- 2 latas de refrigerante (uma pintada de branco e outra de preto); 

- 1 lâmpada; 

- 2 termômetros; 

- 200 ml de água; 

Desenvolvimento: 

Com as latas de refrigerante devidamente coloridas, derrame em cada lata 



100ml de água e disponha um termômetro em cada uma. 

Ordene as latas próximas da lâmpada. Antes de acendê-la, faça a leitura da 

temperatura indicada no termômetro. 

Acenda a lâmpada e após alguns minutos faça a nova leitura dos 

termômetros. 

Após algum tempo pode-se observar que a água contida na lata preta está 

com temperatura superior a água contida na lata branca. 

 

c) Dilatação: 

Objetivo: 

Demonstrar a dilatação dos corpos em contato com o calor utilizando material 

do tipo Anel Gravezande. 

Material: 

- Anel Gravezande 

- Fonte de calor (vela, bico de bunsen, lamparina, etc) 

Desenvolvimento: 

Com o anel de Gravezande ainda não aquecido, mostre que a esfera metálica 

passa facilmente pelo anel. 

Aqueça a esfera por alguns minutos e volte a passá-la pelo anel. 

Pode observa-se que após aquecida a esfera não passa mais pelo anel. 

 

 

 

 

 

 

 



d) Mudança de Fase: 

Objetivo: 

Demonstrar a mudança de estado físico – ciclo da água. 

Material: 

- Fonte de calor (vela, bico de bunsen, lamparina, etc); 

- 1 colher; 

- 1 cubo de gelo; 

- Pedaço de vidro, ou uma tampa; 

Desenvolvimento: 

Deposite o cubo de gelo na colher. 

Aqueça a colher e espere até o gelo derreter completamente. 

Continue aquecendo a colher, até que a água comece a ebulição. A partir daí, 

segure o pedaço de vidro ou a tampa sobre a água até que o vapor de água volte a 

condensar. 

 

5.1.4. Atividades utilizando Software JClic 

O uso de estratégias de ensino para a Educação de Jovens e Adultos, amplia 

as possibilidades de aprendizagem, uma vez que jovens e adultos requerem maior 

visualização e menor abstração o que, metodologicamente, torna o conteúdo mais 

concreto. 

A utilização de software no processo ensino-aprendizagem promove maior 

interação entre o aluno e o seu objeto de estudo, tornando a aprendizagem 

prazerosa, curiosa e fácil, desenvolvendo ludicamente habilidades importantes que 

contribuirão na sua formação. 

Segundo afirma Fiolhais e Trindade (2003, p. 270): 

As recentes tecnologias de base informática abriram novas perspectivas 

para o ensino e aprendizagem das ciências em geral e da Física em 

particular. Os diversos modos de utilização do computador (aquisição de 

dados, modelização e simulação, multimídia, realidade virtual e Internet) 

permitiram a diversificação de estratégias no ensino. O professor dispõe de 



novas possibilidades para transmitir conteúdos e os alunos dispõem de uma 

maior variedade de meios para aprender.  

As atividades sugeridas procuram atender diferentes formas de apresentação, 

por vezes questionando, outras informando, ou ainda ludicamente (caça-palavras, 

quebra-cabeça). 

O objetivo destas atividades é levar o aluno a questionar e investigar os seus 

conhecimentos, utilizando para isso a informática – através do software JClic. Assim, 

é fundamental a discussão, entre professor e aluno, das conclusões que chegaram 

ao final do processo. 

Atividade1: 

Quebra-cabeça – Ordene as peças e descubra como ocorre o Efeito Estufa: 

 

 

 
Imagem 1 - disponível em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2010/biologia/7eestufa.jpg 



Atividade 2: 

Texto: Preencher lacunas – O que é calor? 

* Propriedade presente nos corpos. 

* Propriedade associada ao ambiente. 

* Transferência de energia entre dois corpos com temperaturas diferentes. 

* Quantidade de temperatura de um corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 3: 

Texto: Preencher lacunas – vários conceitos relacionados: 

1. Medida que está relacionada ao grau de agitação das partículas de um corpo é 

denominada _______________. 

2. Duas substâncias, inicialmente com temperaturas diferentes, são colocadas em 

contato. Após certo tempo, percebemos que estão com a mesma temperatura. Este 

fenômeno é denominado _________________. 

3. A energia que é transferida de um corpo para outro com temperaturas diferentes 

chamamos de _________________. 

4. Quantidade de energia necessária para elevar em 1ºC a temperatura de 1grama 

de água em condições normais de pressão (1atm), recebe o nome de 

_________________. 

5. Quantidade de energia que 1 grama de uma substância necessita perder ou 

receber para alterar o seu estado físico chamamos de _________________. 

 

 

 

 

 

 



Atividade 4: 

Texto: Preencher lacunas – A sensação de frio é explicada fisicamente da seguinte 

maneira: 

* Estou perdendo calor na forma de energia para o ambiente. 

* O meio ambiente nos transmite frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 5: 

Texto: Preencher lacunas – Para preparar um suco, uma dona de casa misturou 

500gramas de suco de laranja com temperatura de 25ºC com 500 gramas de água  

com temperatura de 0ºC. Após certo tempo, observa-se que a temperatura da 

mistura é:  

* Em torno de 12ºC, por que a água fornece frio para o suco. 

* Próximo a 25ºC.  

* Próximo a 0ºC.  

* Em torno de 12ºC, por que o suco de laranja perde calor para a água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 6: 

Quebra-cabeça – Fotos experiência utilizando Anel Gravezande: 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Autoria Própria 



Atividade 7: 

Resposta Escrita – Ao realizarmos a experiência "Anel Gravezande" em sala, 

tivemos a oportunidade de perceber que após o aquecimento da esfera, ela não 

mais atravessava a argola.  

Esse fato se deve porque a esfera sofreu um processo físico de aumento de suas 

dimensões, que recebe o nome de: ________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 8: 

Resposta Escrita – Ao comprar panelas para a sua casa Dona Maria  optou por 

panelas de ferro com cabos revestidos de madeira. A madeira ou o plástico utilizados 

em utensílios domésticos justificam-se pois estes materiais são: 

* são condutores térmicos.  

* apenas embelezam os utensílios domésticos.  

* são isolantes térmicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 9: 

Resposta Escrita – Um pedaço de madeira e outro de metal encontram-se presentes 

em uma sala. Colocando uma das mãos na madeira e outra no metal, temos 

sensações de temperaturas diferentes. Assinale a alternativa que representa o 

conceito físico correto deste fenômeno: 

* a madeira possui mais calor, por isso temos a sensação de ela estar mais quente.  

* O metal conduz melhor o calor, e a madeira é um isolante térmico. 

* Este fenômeno esta associado a temperatura presente nos objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 10: 

Resposta Escrita – “Meu cobertor é excelente,  produz muito calor!” Essa afirmativa 

é: 

* Errada, cobertores e agasalhos apenas isolam o calor da pessoa.  

* Correta, cobertores e agasalhos produzem calor.  

* A produção do calor depende do material que o cobertor é constituído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 11: 

Resposta Escrita – Algumas panelas e talheres,  possuem cabos de madeira ou 

plástico. A razão pela qual a madeira e o plástico são utilizados é: 

* Razões apenas estéticas.  

* A madeira e o plástico são isolantes térmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 12: 

Ecrã de Informação – Tabela que demonstra as diferenças entre os estados sólido, 

líquido e gasoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 13: 

Quebra-cabeça – Mudanças de Fase 

 

 

 

 

 
Imagem 3: Autoria Própria 



Atividade 14: 

Associação Simples – Associe cada representação microscópica da matéria, com 

seu respectivo estado físico. 
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Atividade 15: 

Quebra-cabeça – Monte o quebra-cabeças e descubra o esquema básico de uma 

garrafa térmica. 

 

 

 

 

 
Imagem 5: Autoria Própria 



Atividade 16: 

Resposta Escrita –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As garrafas térmicas são construídas com o intuito de reduzir as trocas de calor 

entre o líquido (nela contido) e o ambiente. 

O objetivo do vácuo entre as parede é evitar trocas de calor por ________________, 

já o espelhamento das paredes internas é impedir as trocas de calor por 

________________________ e na tampa é utilizado o plástico com isolamento de 

borracha para evitar trocas de calor por ___________________. 

 

 



Atividade 17: 

Quebra-cabeça – Ordene as peças do quebra-cabeça e visualize o esquema de uma 

estufa de plantas. 
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Atividade 18: 

Associação complexa – Associe cada elemento apresentado, com a principal troca 

de calor que ele apresenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 19: 

Escrever Resposta –  

* Um corpo recebe energia na forma de calor, e essa energia e transmitida de 

molécula a molécula, ate que todo o corpo solido fica aquecido. Essa forma de 

propagação de calor recebe o nome de ________________________. 

* As moléculas de um líquido que estão próximas a uma fonte quente, recebem calor 

e se dilatam. Isto torna as moléculas menos densas e elas sobem até a superfície, 

dando lugar as moléculas mais frias mais densas que estão na superfície. Esse 

processo de propagação de calor recebe o nome de 

____________________________. 

* Processo de propagação de calor que ocorre por meio de ondas, como por 

exemplo o calor do sol ou de uma fogueira recebe o nome de 

____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 20: 

Escrever Resposta – Quando precisa-se gelar rapidamente uma bebida enlatada, 

costuma-se utilizar uma mistura de gelo, sal e álcool. 

Nesse procedimento, observa-se que a refrigeração ocorre mais rápido comparado 

ao que acontece na geladeira. Isso justifica-se pois: 

a)esse procedimento é mito. Para ocorrer a refrigeração devemos apenas utilizar o 

freezer. 

b) o sal rouba o calor do gelo, diminui o ponto de fusão, e o gelo derrete. A água, por 

sua vez, é melhor condutor de calor e rouba calor do recipiente. O álcool também 

tem essa função – diminui a temperatura de fusão. 

c) o gelo fornece frio para as latas, e isso é que refrigera o seu conteúdo. O sal e o 

álcool são utilizados para melhorar o sabor da bebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 21: 

Escrever Resposta –  

Segundo Gonçalves e Toscano (2013, p. 31): 

* A ______________ predomina nos líquidos e gases, que ao serem aquecidos, 

criam correntes no fluido, facilitando o seu aquecimento. 

* A ______________ acontece, em geral, nos sólidos; esses materiais possuem íons 

que, ao serem aquecidos, aumentam a vibração, transmitindo-a rapidamente aos 

íons vizinhos. 

* Na ______________, a transferência de energia se dá pela radiação 

infravermelha; não é necessária a presença de matéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 22: 

Caça-palavras – Encontre as seguintes palavras: VAPORIZAÇAO; SUBLIMAÇAO; 

FUSAO; SOLIDIFICAÇAO e CONDENSAÇAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 23: 

Palavras Cruzadas – Complete a Cruzadinha 

* Unidade de medida oficial do calor. 

* Medida do grau de agitação das partículas de um corpo. 

* Escala termométrica utilizada no Sistema Internacional de Unidades (SI). 

* Unidade de calor no Sistema Internacional de Unidades(SI). 

* Aumento das dimensões de um corpo, sólido, líquido ou gasoso, quando a sua 

temperatura sofre alteração. 

* Um bloco de gelo recebe calor e sofre uma mudança de estado físico - de sólido 

para líquido. Essa passagem recebe o nome de: 

* Propagação de calor que ocorre nos corpos no estado sólido, onde o calor é 

transmitido por vibração, de partícula para partícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 24: 

Associação Simples – Associe a grandeza física com a sua respectiva unidade de 

medida. 

* Pressão 

* Volume 

* Temperatura 

* Calor – Energia 

* Calor Específico 

* Calor Latente 
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7. Anexos 

 

Questionário Diagnóstico – Informática 

PREZADO ALUNO: 

O presente instrumento de coleta de dados é parte integrante de meu projeto de 

Implementação do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, e tem por 

objetivo verificar suas experiência com relação a Informática. 

Gostaria que ficassem bem tranquilos com relação as respostas, e se possível, 

serem fieis as suas reais experiências, pois elas não serão julgadas como corretas 

ou incorretas. Trata-se apenas de uma pesquisa que irá nortear as ações e 

diagnosticar o uso da Informática pelos alunos do CEEBJA. 

1. Nome 

2. Idade 

* Até 20 anos 

* de 21 a 30 anos 

*de 31 a 40 anos 

* de 41 a 50 anos 

* de 51 a 60 anos 

* 61 anos acima 

3. Sexo 

*Feminino 

* Masculino 

4. Profissão 

5. Cite locais, do seu cotidiano, nos quais o uso da informática se faz presente 

6. Você já fez algum curso de informática? 

*Sim 

*Não 

7. Caso já tenha feito algum curso de informática, cite qual e descreva como 

foi essa experiência. 

Relate como foi a realização do curso, as dificuldades, fatos que chamaram sua 

atenção, utiliza os programas que aprendeu, foi relevante para a sua vida pessoal ou 

profissional. 

8. Marque a(s) alternativa(s) que melhor descreva seus conhecimentos sobre 

programas de computador. 



*Não utilizo 

* Utilizo apenas a Internet 

*Utilizo para jogos e entretenimento 

* Editor de texto (Word, Writer) 

* Planilha eletrônica (Excel. Calc) 

*Apresentação de Slides (PowerPoint, Impress) 

* Instalar e remover programas. 

9. Você utiliza algum serviço de e-mail? 

*Não 

*Gmail 

*Yahoo 

*Uol 

* Bol 

*outros 

10. Você utiliza as chamadas redes sociais? 

*Não utilizo as redes sociais 

*Orkut 

*Facebook 

*Twitter 

*Google+ 

*Tumblr 

*Linkedin 

*Instagram 

11. Você já se sentiu um excluído digital? 

Você já teve alguma experiência desagradável por não ter conhecimentos de 

informática, como não conseguir trabalho, não conseguiu utilizar os serviços de 

banco, correios, etc? 

12. Na escola, quais são as suas experiências com a informática? 

13. Na sua opinião, a Informática facilita a aprendizagem? 

Já utilizou o laboratório da escola para pesquisas, consultar e-mail, etc? 

14. Você possui computador na sua casa. 

*Não 

*Sim, 1 computador 

*Sim, 2 computadores 



*Sim, 3 ou mais computadores 

15. Há quanto tempo utiliza computador e Internet? 

*Não utilizo 

* menos de 1 ano 

*De 1 a 2 anos 

* 3 anos ou mais. 

Disponível em: <https://docs.google.com/forms/d/1IawPszTx029EYbgCodDsSIle0-
usA0o15r28RTYRs0Q/viewform?usp=send_form> 

 

Questões de Termodinâmica 

Responda as questões a seguir escolhendo apenas uma das alternativas. 

 

1. Para preparar um suco, uma dona de casa misturou 500gramas de suco de 

laranja com temperatura de 25ºC com 500 gramas de água  com temperatura 

de 0ºC. Após certo tempo, observa-se que a temperatura da mistura é:  

* Próximo a 25ºC 

* Próximo 0ºC 

* Em torno de 12ºC, por que a água fornece frio para o suco. 

* Em torno de 12ºC, por o suco de laranja perde calor para a água. 

 

2.  O que é calor? 

* propriedade presente nos corpos. 

*propriedade associada ao ambiente 

* transferência de energia entre dois corpos 

* quantidade de temperatura de um corpo 

3. Um pedaço de madeira e outro de metal encontram-se presentes em uma 

sala. Colocando uma das mãos na madeira e outra no metal, temos sensações 

de temperaturas diferentes. Assinale a alternativa que representa o conceito 

físico correto deste fenômeno: 

* a madeira possui mais calor, por isso temos a sensação de ela estar mais quente. 

* o metal conduz melhor o calor, e a madeira é um isolante térmico. 

* Este fenômeno esta associado a temperatura presente nos objetos. 

 

4.  “Meu cobertor é excelente,  produz muito calor!” Essa afirmativa é: 

https://docs.google.com/forms/d/1IawPszTx029EYbgCodDsSIle0-usA0o15r28RTYRs0Q/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1IawPszTx029EYbgCodDsSIle0-usA0o15r28RTYRs0Q/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1IawPszTx029EYbgCodDsSIle0-usA0o15r28RTYRs0Q/viewform?usp=send_form


* correta, cobertores e agasalhos produzem calor. 

*errada, cobertores e agasalhos apenas isolam o calor da pessoa. 

* A produção do calor depende do material que o cobertor é constituído. 

 

5. A sensação de frio é explicada fisicamente da seguinte maneira: 

* O meio ambiente nos transmite frio. 

* Estou perdendo calor na forma de energia para o ambiente. 

 

6.  Algumas panelas e talheres, possuem cabos de madeira ou plástico. A razão 

pela qual a madeira e o plástico são utilizados é: 

* razão apenas estética – fica mais bonito. 

* A madeira e o plástico são isolantes térmicos. 

* Não sei responder. 


