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1 APRESENTAÇÃO

O presente  trabalho refere-se  à Produção Didático-Pedagógica  (PDP) que 

são  apresentadas  as  estratégias  de  ação  compreendidas  no  Programa  de 

Desenvolvimento Educacional (PDE); ofertado pela Secretaria do Estado do Paraná, 

aos professores da Rede Pública do estado.

Considerando-se a necessidade de possibilitar aos alunos do Ensino Médio 

participação efetiva nas aulas de Física, tornando-os protagonistas na construção de 

seus conhecimentos e, com o intuito de trabalhar com atividades experimentais de 

baixo  custo  no  ensino  da  Física  Térmica,  para  capacitá-los  a  estabelecerem 

relações entre os conteúdos abordados na escola e seu cotidiano, bem como para 

ampliar as possibilidades de ações docentes relevantes para qualificar o processo 

de ensino e aprendizagem desenvolvemos esta Unidade Didático-Pedagógica tendo 

como tema “Atividades Experimentais de Baixo custo”. 

Essa PDP foi planejada para ser implementada no Colégio Estadual Paraná – 

EFP, no município de Loanda, do Núcleo Regional de Ensino de Loanda, do estado 

do  Paraná.  O  desenvolvimento  das  atividades  propostas  ocorrerá  no  primeiro 

semestre de 2017, com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio Integrado de 

Informática e serão desenvolvidos os conteúdos da Física Térmica, sendo abordado 

os conceitos físicos de Temperatura, Equilíbrio Térmico e propagação de Calor. A 

proposta relaciona os conceitos físicos com aplicações do cotidiano, desenvolvendo 

assim, um ensino contextualizado.

 Devido as condições gerais das escolas públicas brasileiras; o aluno está 

indo para a sala de aula cada vez mais desmotivado para estudar, e a repulsa pela 

disciplina tem-se tornado geral. Um dos espaços na escola que poderia colaborar 

para uma mudança nesse cenário  é o laboratório  de Física.  Esse não tem sido 

utilizado como deveria,  sendo muitas vezes servidos como depósitos.  Quando a 

escola  possui  laboratório  com materiais  minimamente  apropriados para  uso (kits 

experimentais)  disponibilizados pelo governo,  estão na maioria quebrados e sem 

condição de uso. 

Nos deparamos também com o problema da formação básica do professor 

que ministra aulas de Física, que muitas vezes não foi adequada para trabalhar com 
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esse  tipo  de  atividade.  Assim,  propomos  um  ambiente  que  favoreça  uma 

aprendizagem nos conteúdos de Física Térmica mais atraente aos alunos

Esta Unidade Didática propõe a utilização de experimentos de baixo custo, 

pois  não  necessitam  de  sofisticação,  podendo  ser  construídos  com  materiais 

presentes  no  dia  a  dia  do  aluno,  tornando-se  viável  economicamente.  Para 

Wisniewski (1990), os materiais de baixo custo apresentam algumas características: 

“são simples,  baratos  e  de fácil  aquisição” (p.99).  São materiais  que facilitam o 

processo de ensino em sala de aula, para a realização das atividades experimentais, 

necessárias  na  aprendizagem.  Eles  ainda  podem  ainda  desenvolver  no  aluno 

habilidades como: raciocínio, manipulação de materiais, interpretação de comandos 

e principalmente o respeito pelo colega de sala.

Assim,  as  atividades  experimentais  se  revelam  em  uma  alternativa 

metodológica valiosa de instrumento de ensino, a qual desperta a atenção para uma 

construção sólida nos conceitos da Física.

Acreditamos  que  esse  tipo  de  metodologia  é  um importante  subsidio  ao 

ensino da Física e possibilita uma abordagem com questões problematizadoras, de 

forma a promover a leitura e reflexão crítica sobre o tema, desenvolvendo assim um 

ensino contextualizado, relacionando os conhecimentos adquiridos em sala de aula 

com o contexto cotidiano do aluno.

2  MATERIAL DIDÁTICO

Para que a implementação dessa Produção Didático-Pedagógica ficasse bem 

estruturada, dividimos a Unidade Didática em quatro etapas e cada etapa composta 

por atividades que podem variar em número de aulas; são elas: 

• Etapa I: Apresentação da PDP e Pré-Teste;

• Etapa II: Introdução a Física Térmica;

• Etapa III: Processos de Propagação de Calor;

• Etapa IV: Aplicação do Pós-Teste;
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Em todas as etapas procura-se trabalhar com estratégias que possibilitem ao 

aluno participar ativamente com questionamentos,  atividades,  textos informativos, 

vídeos e atividades experimentais entre outras estratégias visando implementar de 

forma adequada e produtiva essa Unidade Didática. Acredita-se que tais estratégias 

possam auxiliar na motivação e na percepção da Física no cotidiano. Ainda pode 

auxiliar nos processos de ensino e de aprendizagem, bem como na construção do 

conhecimento científico e socialização dos mesmos com a comunidade escolar.

A avaliação é um fator muito discutido entre os professores e pedagogos, ou 

seja, no ambiente escolar,  não só pela forma que se apresenta, mas pela forma 

como nós professores a cobramos.  Para as Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica do estado do Paraná (2008, p. 69), a avaliação deve acontecer ao longo do 

processo do ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem 

dos conteúdos da Física Térmica dos alunos participantes desta Produção Didático-

Pedagógica,  será  efetivada  mediante  a  utilização  da  avaliação  diagnóstica  e 

formativa.

ETAPA I – APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA E PRÉ-

TESTE

Atividade 1: apresentação da produção didático-pedagógica 

Número de aulas: 02 h/aulas

Orientação ao (à) professor (a):

Neste  momento,  realizar-se-á  uma  apresentação  aos  alunos  sobre  o 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e os objetivos que se pretende 

alcançar  com o desenvolvimento da Produção Didático-Pedagógica e como será 

desenvolvida a Unidade Didática pretendida para o Programa. Explanará também, 

sobre  a  apresentação  do  conteúdo  da  Física  Térmica  que  será  trabalhada  com 
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atividades teórica e prática (sendo materiais de baixo custo).  A apresentação da 

Produção Didático-Pedagógica permite o aluno situar-se de como será trabalhada a 

disciplina  de Física,  neste  primeiro  semestre  e  que ele  possa  também situar-se 

como  elemento  participativo,  ativo  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  do 

trabalho que será realizado em sala de aula.

Atividade 2: aplicação do pré-teste 

Número de aulas: 02 h/aulas

Objetivo

• Verificar o conhecimento prévio dos alunos em relação ao conteúdo da Física 

Térmica.

Orientação ao (à) professor (a):

Será aplicado um Pré-Teste com os alunos do 2º ano do Ensino Médio, para 

diagnosticar o conhecimento prévio que eles apresentam sobre o conteúdo da Física 

Térmica.

Nesse Pré-Teste será possível observarmos o desempenho dos alunos para 

a compreensão de novos conhecimentos (subsequente), sendo o ponto de partida 

para que possamos avançar no conteúdo dessa Unidade Didática.

 O  Pré-Teste  será  respondido  pelo  aluno  individualmente,  e não  serão 

apresentados os resultados neste momento. Os alunos só saberão o resultado, no 

final  da  aplicação  da  Produção  Didático-Pedagógica,  onde  terão  novamente  a 

oportunidade de responder individualmente o mesmo questionário, equiparando o 

conhecimento que tinham no início desta Produção Didático-Pedagógica e posterior 

ao desenvolvimento e término desta Produção Didático-Pedagógica.
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Pré-Teste

1) É correto afirmar que calor e temperatura são sinônimos?

2) Identifique o conceito físico presente na tirinha.

3) Quando você encosta numa mesa fria, é o calor que se desloca de sua mão para 

a mesa ou o frio que se descola da mesa para sua mão? Explique.

4) Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se 

transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato 

com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor 

se transmitiu predominantemente por dois processos, quais são eles?

5)  Numa noite  muito  fria,  você ficou na sala assistindo à televisão.  Após algum 

tempo,  foi  para  a  cama  e  deitou-se  debaixo  das  cobertas  (lençol,  cobertor  e 

edredom). Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas, e só depois 

de algum tempo o local se torna aquecido. Isso ocorre porque:

6) Na tira abaixo, o Garfield dá uma demonstração do seu estado de humor. No 

entanto,  ao demonstrar seu “ódio” por chãos frios apenas pelas suas sensações 

térmicas pode estar cometendo um equívoco. Você concorda com esta afirmativa? 

Apresente uma justificativa para sua resposta, com base nos conteúdos científicos 

que você aprendeu durante a realização desta atividade. 
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(Disponível: <http://www.propostasensinodefisica.net/2_Atividades/fet-temperatura.pdf>.  Acesso em 
01 out. 2016).

7) Quando retiramos a panela do fogo e colocamos a mão ao lado dela ou embaixo,  

sem nela encostar, sentimos um certo aquecimento. A propagação desse calor teria 

se dado por condução ou convecção? 

8) Por que o congelador fica sempre na parte de cima das geladeiras? Os manuais 

das geladeiras recomendam não forrar  nem abarrotar  de produtos  as grades da 

geladeira. Qual a razão disso.

9) É verdade que, num dia de sol, uma pessoa com roupa escura sentirá mais calor  

do que uma pessoa com roupa clara?

10) Por que o balão sobe?

ETAPA II – INTRODUÇÃO A FÍSICA TÉRMICA: EXPLORANDO OS 
CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS E APROFUNDANDO-OS

Atividade 1: fenômenos relacionados ao aquecimento e resfriamento
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Número de aulas: 02 h/aulas

Objetivo

• Identificar o que o aluno associa ao tema Física Térmica.

Orientações Metodológicas: 

A turma será dividida em equipes composta por 3 alunos. 

A professora conduzirá os alunos a um questionamento, por intermédio de 

uma questão lançada a sala de aula, para que possam a partir da questão fazer um 

levantamento das coisas e fenômenos que os alunos relacionam ao aquecimento e 

resfriamento (terão quinze minutos para responder); em seguida, um representante 

de cada equipe fará a exposição oral em nome da equipe.

A professora dividirá o quadro negro em duas partes distintas, “quente e frio” 

e anotará no quadro negro o resultado de cada equipe.

A partir dessa questão, abordaremos os fenômenos que os alunos relacionam 

ao  aquecimento  e  resfriamento,  nomeando  sempre  o  que  ele  associa  a  Física 

Térmica.

Em seguida, identificaremos substâncias ou materiais, máquinas ou aparelhos 

e processos térmicos nesses elementos e o conceito de Termologia. 

Orientação ao (à) professor (a):

A atitude do professor é envolver os alunos na discussão e reflexão do tema, 

elaborando  uma  questão  para  que  os  alunos  possam  refletir,  incentivando  e 

valorizando  as  respostas,  registrando  no  quadro  todas  as  coisas  e  fenômenos 
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relacionados  ao  aquecimento  e  resfriamento  e  orientando  para  o  debate  e 

participação de todos os alunos.

Atividade  2:  descrevendo  calor  e  temperatura  por  meio  das  sensações  de 

quente e frio

Número de aulas: 02 h/aulas.

Objetivo

• Discutir sobre o uso dos termos frio e calor, para inserir o conceito de Calor, 

Temperatura e Equilíbrio Térmico;

• Conhecer os conceitos de calor e temperatura e diferenciá-los;

• Compreender o conceito de equilíbrio térmico.

Orientações Metodológicas

Os alunos serão divididos em equipes (3 por equipe), para leitura do texto “O 

tato é suficiente para se determinar a temperatura dos objetos”. 

Após a leitura, será discutido com os alunos os diferentes objetos e materiais 

que estão à sua volta e comentar as sensações térmicas (quente ou frio) obtidas 

pelo  tato.  Neste  momento,  os  alunos  já  devem  ter  explorado  os  conceitos  de 

temperatura,  noção  de  quente  e  frio,  relacionando  essa  grandeza  física  com  a 

energia interna de um corpo.

Os  alunos  deverão  permanecer  em  suas  equipes,  para  a  realização  da 

atividade experimental “Descrevendo calor e temperatura, por meio das sensações  

de quente e frio”. 
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O conceito de calor, temperatura e equilíbrio térmico deve ser apresentado 

antes da atividade experimental em slides, para que não ocorra confusão calor e 

temperatura. Em seguida, discutiremos os fenômenos que ocorrerem na atividade 

experimental.

Logo  após  a  realização  da  atividade  experimental,  os  alunos  deverão 

responder  algumas  questões  referentes  a  ela.  Essas  respostas  deverão  ser 

entregues  a  professora,  podendo  ser  considerada  como  uma  avaliação  do 

conhecimento.

Conteúdo: Temperatura, Calor e Equilíbrio Térmico.

Esta atividade auxilia

• Na compreensão do tato, se ele é suficiente para se determinar a temperatura 

de um corpo.

TEXTO

Disponível em: FILHO, Aurélio Gonçalves; TOSCANO, Carlos. Física. Volume único: ensino médio, 

São Paulo: Scipione, 2005, p. 135.

O tato é suficiente para se determinar a temperatura dos objetos

No nosso dia-a-dia, utilizamos o tato para sentir o grau de aquecimento dos 

objetos.  Consideremos  um objeto  quente  quando  sentimos  que  ele  possui  uma 

temperatura maior do que a de nosso corpo. Para essa comparação, usamos o tato. 

Quando provamos nossa comida, por exemplo, percebemos se está quente ou fria 

pelo contato com nossos lábios.
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Nos dias quentes de verão é muito agradável chegar a casa, tirar os tênis e 

as meias e andar descalço. O contato do pé com o chão proporciona sensações 

distintas:  o  carpete  e  o  tapete,  por  exemplo,  estão  quentes,  mas  a  lajota  de 

cerâmica, a parede e o metal da geladeira estão frios. Mas será que esses objetos 

estão de fato com temperaturas diferentes?

(FILHO, Aurélio Gonçalves; TOSCANO, Carlos. Física. Volume único: ensino médio, São Paulo: 

Scipione, 2005, p. 135).

Execução

Pegue três recipientes e coloque, em cada um deles, quantidades iguais de 

água: fria (com gelo), natural e aquecida (quente), até o ponto em que seja possível 

tocá-la.

Coloque, simultaneamente, uma das mãos no recipiente com água quente e a 

outra no recipiente com água fria. Em seguida, coloque as duas no recipiente com 

água morna.
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Autoria Própria.

O que se  pode dizer  sobre a temperatura  da água morna levando-se em 

conta as sensações obtidas pelas mãos?

Observação

O  sentido  humano  é  limitado  para  perceber  a  temperatura,  pois  o  calor 

depende da variação de temperatura, que é diferente na superfície de cada uma das 

mãos.

Atividade  experimental:  descrevendo  calor  e  temperatura  por  meio  das 

sensações de quente e frio.

Verifique  a  sensação  que  você  obteve  em  ambas  as  mãos  (direita  e 

esquerda) e responda:
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1. Se você colocar uma das mãos num recipiente com água quente e a outra 

num  recipiente  com  água  fria  e,  depois,  puser  as  duas  num  terceiro 

recipiente contendo água morna, o que vai sentir em cada uma das mãos?

2. Com o tato, você será capaz de medir a temperatura real da água morna?

3. De que maneira podemos avaliar com relativa exatidão a temperatura de um 

corpo?

4. Discuta  com  seus  colegas  de  grupo,  estamos  usando  corretamente  os 

conceitos de temperatura e calor?

Orientação ao (à) professor (a):

A atitude do professor é estimular o envolvimento dos alunos e acompanhar o 

desenvolvimento  sempre  os  motivando  a  realizarem  a  atividade  experimental 

proposta, orientá-los na compreensão das observações realizadas.

Nessa  atividade  que  envolve  trocas  de  temperatura  e  calor,  é  de  suma 

importância o professor estar observando às respostas dos alunos, suas explicações 

aos fenômenos observados, ou seja, o que sentiram através do tato.

Atividade 3: tirinha de humor

Número de aulas: 02 h/aulas

Objetivos: 

• Conhecer os conceitos de calor e temperatura e diferenciá-los;

• Compreender o conceito de equilíbrio térmico.
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Orientações Metodológicas:

Os alunos devem permanecerem em suas equipes.  A atividade consta na 

leitura de um pequeno texto com alguns questionamentos e discussão em grupo 

mesmo e,  logo em seguida devem fazer  a  análise  da tirinha de humor.  Após a 

realização desta atividade, a professora abrirá um debate sobre as questões, definir 

conceitos  cientificamente  e  propor  a  construção  de  um  termômetro  com  escala 

arbitrária.

Esta atividade deverá ser entregue a professora, podendo ser considerada 

como uma avaliação do conhecimento.

Conteúdo: Temperatura, Calor e Equilíbrio Térmico.

Esta atividade auxilia

• Na sistematização da compreensão dos conceitos de temperatura,  calor  e 

equilíbrio térmico.

Execução

Observar a tirinha de humor e responder as questões propostas para esta 

atividade.

TEXTO

Fonte: http://www.propostasensinodefisica.net/2_Atividades/fet-temperatura.pdf

É comum as pessoas avaliarem o estado térmico de um corpo pela sensação 

de quente e frio que sentem ao tocá-lo. Entretanto, até que ponto se pode confiar em 

sensações?

http://www.propostasensinodefisica.net/2_Atividades/fet-temperatura.pdf
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A  medida  e,  até  mesmo  o  controle  da  temperatura  nos  dias  atuais, 

desempenham  um  papel  muito  importante  nas  indústrias,  nos  laboratórios 

científicos, na medicina e até mesmo em residências.

Constantemente está se medindo e controlando a temperatura de grandes 

variedades de objetos nas mais diversas circunstâncias.

A temperatura é uma medida do calor de um corpo?

O que se pode fazer para medir a temperatura de um corpo?

Numa sala residencial qualquer, qual superfície está mais “quente” e qual está 

mais “fria”, o piso de cerâmica ou a prateleira da estante de madeira? 

Tirinha de humor

(Esta atividade da tirinha de humor está disponível em 
http://www.propostasensinodefisica.net/2_Atividades/fet-temperatura.pdf).

Observe a tirinha de humor:

Figura 9: Tirinha de Humor.

(Disponível em: http://www.propostasensinodefisica.net/2_Atividades/fet-temperatura.pdf).   Acesso 
em 28/09/2016).

Analisando a figura acima, responda:

1. O que levou a menina acreditar que seu pai está com febre?

http://www.propostasensinodefisica.net/2_Atividades/fet-temperatura.pdf
http://www.propostasensinodefisica.net/2_Atividades/fet-temperatura.pdf
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2. Ela poderia ter usado um outro método, ou uma outra forma de saber que seu 

pai está com febre?

3. Existe algum instrumento que ela poderia ter usado para medir a temperatura 

do seu pai?

4. O termômetro mede a temperatura do paciente. Essa temperatura significa a 

medida do calor do corpo do paciente?

5. Por que razão, ao medir a temperatura do corpo de uma pessoa, devemos 

deixar o termômetro por algum tempo antes de fazer a leitura da medida da 

temperatura?

6. Considero que, na figura acima, a menina esteja num quarto com piso de  

cerâmica  e  que  os  móveis  à  sua  volta  sejam  todos  de  madeira,  à  qual  

conclusão ela chegará sobre a temperatura dos móveis e do chão?

a) São iguais

b) O chão está mais frio (a sua temperatura é menor)

c) Os móveis estão mais frios (a sua temperatura é menor)

Orientação ao (à) professor (a):

O professor deverá auxiliar sempre os alunos na interpretação da tirinha de 

humor, motivando-os para a compreensão do conceito físico envolvido nela.

Atividade 4: construindo um termômetro

Número de aulas: 02 h/aulas

Objetivos
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• Compreender como funciona um termômetro;

• Construir um termômetro simples;

• Compreender que variações no volume de um líquido podem ser associadas 

a variações de temperatura;

• Entender o funcionamento das escalas termométricas;

• Identificar no cotidiano as situações que envolvem os conhecimentos físicos 

estudados na atividade realizada.

Orientações Metodológicas

• Os alunos devem permanecerem em suas equipes. A atividade consta na 

construção de um termômetro; 

• Dialogar sobre os diferentes tipos de Termômetro e suas aplicações;

• O  estudo  do  conteúdo  de  escalas  termométricas  não  contempla  nesta 

Produção Didático-Pedagógica, mas a professora deverá comentar sobre elas 

e apresentar em slides as mais conhecidas e utilizadas, sendo as Escalas 

Celsius, Escala Farenheit e Escala Kelvin;

• Em seguida, responderão exercícios para melhor assimilação do conteúdo;

• Esta atividade deverá ser entregue a professora, podendo ser considerada 

como uma avaliação do conhecimento.

Conteúdo: Temperatura, Calor e Equilíbrio Térmico.

Esta atividade auxilia
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• No entendimento de como funciona um termômetro;

• Na compreensão das escalas termométricas.

Materiais

• Pote plástico transparente com tampa;

• Tubo transparente (ou tubo capilar) ou cano fino de plástico (entre 2 a 4 mm 

de espessura);

• Cola;

• Corante para a calibração;

• Álcool comum 96 ºGL;

• Vasilha com água e gelo;

Execução

Na tampa do  pote,  faça  um furo  com o diâmetro  do  tubo  transparente  e 

encaixe-o na tampa;

Certifique-se de que está bem vedado, passando um  pouco  de  cola  quente 

na junção entre eles.

Agora, encha o pote até a metade com álcool e pingue algumas gotas de 

corante, para deixá-lo bem colorido.

Feche o pote com tampa, deixando uma das extremidades do tubo imersa no 

álcool.
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É preciso vedar muito bem o pote, pois, do contrário, o experimento não vai 

funcionar.

Segure o pote com as mãos e observe o que acontece. Você verá uma coluna 

de álcool subindo pelo canudo. 

Para fazer que a coluna de álcool desça, basta diminuir  a temperatura do 

pote. Para isso, passe nele um algodão com álcool e assopre-o.
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Você deverá calibrar seu termômetro agora. Para isso, coloque-o em uma 

vasilha com gelo e espere algum tempo para se atinja o equilíbrio térmico, momento 

em que altura do álcool  se estabiliza.  Anote a altura do álcool  no tubo, que vai  

corresponder a temperatura de equilíbrio com o gelo fundante (0 ºC).

(Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B9oafVLf3MCGcVRfdVo5S1c1dms/view . Acesso em 

15/09/2016).

Retire o termômetro da vasilha com gelo, coloque-o entre suas mãos e espere 

até que se atinja novamente o equilíbrio. Anote a nova altura atingida pelo álcool no 

tubo. Essa altura corresponde aproximadamente a temperatura corporal (37 ºC).

Experimento

https://docs.google.com/file/d/0B9oafVLf3MCGcVRfdVo5S1c1dms/view
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 Autoria Própria.

Execução

1. Segure o pote pela parte vazia. O que você acha que vai acontecer com a 

velocidade de aumento da coluna de líquido? Ela subirá mais rápido ou mais 

devagar do que quando você segura o pote pela parte cheia de álcool? Por 

quê?

2. Por que ao calibrar o termômetro, a coluna de álcool aumenta quando sua 

mão entra em contato com ele?

Orientação ao (à) professor (a):

Após essas atividades experimentais, os conceitos de Calor, Temperatura e 

Equilíbrio Térmico já estão sanados e claro para os alunos e podemos concluir que o 

termômetro  é  facilmente  construído  e  muito  útil  em  nossas  vidas.  A  partir  da 

observação realizada com a atividade experimental, podemos verificar que quando o 

termômetro é resfriado em gelo, parte do álcool colorido de fora desce, entrando em 

equilíbrio térmico. O choque térmico sofrido ao retirar o termômetro do recipiente 

com gelo em deixá-lo em temperatura ambiente, o nível do álcool no tubo de vidro 

sobe de forma muito rápida. Quando aquecido, o álcool colorido sobe pelo tubo de 

vidro, mostrando a variação de temperatura, como um termômetro.
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ETAPA III: PROCESSOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR

Atividade 1: propagação de calor por convecção

Número de aulas: 05 h/aulas

Objetivos

• Compreender a transmissão de calor por convecção.

• Proporcionar a construção do conhecimento a partir da construção coletiva e 

experimental.

Orientações Metodológicas

Os alunos  serão divididos  em equipes (sendo  3  alunos  por  equipe),  para 

leitura do texto “Processos de Variação de Temperatura”, que será dividido em três 

fases, conforme os processos de transferência de calor.

Entre  as  três  maneiras  pelas  quais  a  transferência  de  energia  se  dá  por 

diferença de temperatura, iniciamos pela Convecção, pois a consideramos um bom 

elo com a teoria cinético molecular dos gases.

Em  seguida,  trazemos  questionamentos  e  explicações  do  processo  de 

propagação de calor por condução, enriquecidos com exemplos práticos do dia a dia 

que nos fazem refletir sobre esse conteúdo, tais como:

• Por que o congelador da geladeira está colocado na parte superior?
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• Por que o ar condicionado é instalado no alto da parede, enquanto que os 

aquecedores são utilizados no chão?

• Como se formam os ventos e as brisas, que são tão agradáveis no verão?

• Como um planador se sustenta no ar?

Nos automóveis, a água quente do motor, por ser menos densa, tende a subir  

para o radiador, onde esfriará. Voltando ao motor, já mais fria, ela resfriará o motor e  

se aquecerá num processo cíclico.

Logo  após  realizaremos  duas  atividades  experimentais,  demonstrando  a 

propagação  de  calor  por  convecção,  e  responderemos  algumas  questões.  Esta 

atividade deverá ser entregue a professora, podendo ser considerada como uma 

avaliação do conhecimento.

Em  seguida,  será  apresentado  um  vídeo  (4’  58”),  disponível  em: 

https://www.youtube.com/watch?list=PL-7DL7BmpqH8F2FSA5w-

5ZWVqpdvXXd1O&v=LBgmGiRNZqA.  Acesso  em:  07  out.  2016  e  como  a 

convecção térmica está relacionada com a formação das brisas e como a inversão 

térmica interrompe os movimentos das correntes de convecção e um Diálogo final.

Conteúdo: Temperatura e Calor.

Esta atividade auxilia

• Na compreensão de como ocorre a transmissão de calor por convecção num 

líquido e num gás sob aquecimento.

TEXTO

https://www.youtube.com/watch?list=PL-7DL7BmpqH8F2FSA5w-5ZWVqpdvXXd1O&v=LBgmGiRNZqA
https://www.youtube.com/watch?list=PL-7DL7BmpqH8F2FSA5w-5ZWVqpdvXXd1O&v=LBgmGiRNZqA
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PROCESSOS DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

O processo de aquecimento de uma colher é o mesmo que o de um 

pouco de água?

Vimos  que  calor  é  a  transferência  de  energia  de  um sistema para  outro,  

quando existe diferença de temperaturas entre eles. Esta transferência pode ocorrer 

de três formas: por convecção, por condução e por irradiação.

Convecção

Por que o congelador fica na parte de cima da geladeira?

Quando  esquentamos  água  numa  chaleira,  a  parte  da  água  que  está  no 

fundo,  aquecida pelo contato com o metal  quente, aumenta de volume, torna-se 

menos  densa  e  sobe.  Ao  mesmo  tempo,  seu  lugar  vai  sendo  ocupado  pelas 

camadas mais densas, ou seja mais frias, que estavam acima dela.

Assim, formam-se correntes de circulação no interior do líquido, denominadas 

correntes de convecção. Como resultado, toda a água da chaleira é aquecida. O 

movimento causado pelas correntes de convecção não deve ser confundido com a 

turbulência que ocorre durante a ebulição do líquido.

O  movimento  do  ar  na  atmosfera,  o  vento,  é  resultado  das  correntes  de 

convecção.  Como  as  temperaturas  variam  muito  durante  o  dia,  os  ventos  são 

diferentes nas várias regiões do planeta. O vento constante das regiões próximas ao 

equador,  por  exemplo,  ocorre  porque  o  Sol  aquece  mais  a  superfície  da  Terra 

nessas regiões, fazendo com que o ar fique menos denso e suba. O ar frio dos 

polos, mais denso, move-se próximo à superfície terrestre para ocupar o lugar do ar 

que subiu.
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Quando colocamos um aquecedor numa sala, o ar aquecido sobe e provoca a 

formação de correntes de convecção. Os condicionadores de ar, por sua vez, devem 

ser instalados na parte superior das paredes, porque lançam ar frio pela parte de 

cima. Esse ar, mais denso, desce, enquanto o ar mais quente desloca-se para cima, 

formando  as  correntes  de  convecção,  que  refrigeram  o  ambiente.  O  mesmo 

processo resfria o interior da geladeira: o congelador é colocado na parte de cima e 

as  prateleiras  são  vazadas  para  facilitar  o  deslocamento  das  correntes  de 

convecção.

A transferência de energia por convecção é uma característica de materiais 

fluidos (líquidos e gases). Com a teoria cinético-molecular, até agora utilizada para 

gases, é possível interpretar o processo de convecção da seguinte forma: quando 

um gás é aquecido, há um aumento da energia cinética média de suas moléculas. 



29

Este aumento  na agitação molecular  faz  com que o  gás se expanda,  ocupando 

maior  volume  e,  consequentemente,  reduzindo  sua  densidade.  Note  que  a 

convecção se dá por meio da movimentação de parte das moléculas de um gás: as 

correntes de convecção. Lembre-se de que as moléculas de um gás estão sempre 

em  movimento  aleatório  e  que  as  correntes  de  convecção  caracterizam  um 

movimento ordenado que se soma a este movimento aleatório.

Nos líquidos  também acontece um processo semelhante,  só  que  há uma 

interação entre as moléculas, que estão muito mais próximas umas das outras do 

que nos gases. Essa interação é de natureza elétrica (conforme veremos com mais 

detalhes na parte 3) e mantém as moléculas ligadas umas às outras. Desse modo, a 

energia interna dos líquidos não é apenas cinética, como nos gases, há também um 

tipo de energia – denominada energia potencial – associado a essa interação entre 

as moléculas. A ligação entre as moléculas justifica o fato de um líquido ter volume 

definido e dificilmente poder ser comprimido. Apesar de ligadas umas às outras, as 

moléculas num líquido podem trocar de posição e, por isso, ele pode fluir, assumir a 

forma do recipiente que o contém e produzir correntes de convecção em seu interior. 

Ou seja, nos líquidos, a transferência de energia também ocorre por convecção, por  

intermédio da movimentação de suas moléculas.

Nos  líquidos,  o  volume  é  definido  porque  suas  moléculas  se  atraem 

eletricamente.  Eles  quase  não  podem ser  comprimidos  porque  as  moléculas  se 

repelem eletricamente.

(Disponível em: GONÇALVES, Filho Aurélio. TOSCANO, Carlos. Física. Volume Único: Ensino 
Médio. São Paulo: Scipione, 2005, p. 142 a 143).
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Experimento  1:  transmissão  de  calor  por  convecção  num  líquido  sob 

aquecimento.

Objetivo

• Mostrar como ocorre transmissão de calor por convecção num líquido sob 

aquecimento.

Contexto

Ao olhar para água fervendo, temos a impressão que ela está pulando dentro 

da  panela,  ou  seja,  a  movimentação  da  água  fica  bastante  visível.  Porém  a 

movimentação não ocorre apenas quando a água está fervendo; a movimentação 

ocorre  durante  todo  o  aquecimento.  Quando  a  água  está  fervendo  ela  faz 

convecções  tão  rápidas  que  podemos  vê-las.  Convecção  significa  “processo  de 

transmissão de calor que é acompanhado por um transporte de massa”, de acordo 

com o dicionário Aurélio. A água, assim como os demais fluidos, sofre convecção 

durante o aquecimento porque a parte aquecida, que em geral é a parte de baixo, 

fica mais leve (passa a ter menor densidade) do que as demais partes. Então a parte 

aquecida sobe, enquanto que outra desce para ocupar o lugar da que subiu.

Ideia do experimento

A ideia é mostrar que ocorre convecção em um líquido dentro de um copo 

quando ele é aquecido. Para isso coloca-se um pouco de leite no fundo de um copo 

d’água e aquece-se o fundo do copo com uma vela. Aquela porção de leite que está 

próximo da chama que o aquece, é aquecido primeiro. O leite aquecido fica mais 

leve que uma mesma quantidade de água não aquecida que está acima dele. Isso 

faz com que a parte aquecida suba e a parte não aquecida desça. Como o leite  

contrasta com a água, então dá para ver o leite se movimentando junto com a água 
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enquanto se mistura com ela. Observando o movimento do leite, temos uma noção 

de como a água sofre convecção enquanto é aquecida.

Tabela do material

ITEM OBSERVAÇÕES

Um copo americano Copo deve ser transparente
Um recipiente para colocar o leite Pode ser qualquer frasco ou até mesmo 

um copo
Um canudinho de beber refrigerante De preferência transparente
Água Um copo de água
Leite líquido Que  seja  suficiente  para  encher  o 

canudinho
Uma vela Para aquecer o copo
Fósforo Para acender a vela

Montagem

Encha um copo com água e coloque o leite no outro recipiente.

Coloque o canudo dentro do recipiente e puxe o leite com a boca de acordo 

com o passo 1 da figura abaixo.

Rapidamente solte o canudinho da boca e o tape com o dedo de acordo com 

o passo 2 da figura abaixo.

Retire o canudo de dentro do copo tampado a sua ponta com o dedo (ver 

passo 3 da figura abaixo). 
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Coloque o canudo com a ponta tapada dentro do copo cheio de água, solte 

sua ponta e retire lentamente o canudo de dentro do copo. Ver os passos 3 e 4 da  

figura).

Acenda a vela e a fixa em algum lugar.

Segure o copo que está com água e leite e aproxime o fundo do copo da 

chama da vela.

Aguarde alguns instantes,  enquanto o  fundo do copo se  aquece e veja o 

resultado.

Observações

• Não coloque o fundo do copo diretamente dentro da chama da vela.

• Para fixar a vela pode-se usar o método tradicional de pingar algumas gotas 

de cera derretida da vela e colocá-la em cima.

Esquema de Montagem
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(Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1722 Acesso em 

10/10/2016).

Experimento

 Autoria Própria.

Um diálogo final do experimento com os alunos.

Experimento 2: transmissão de calor por convecção num gás sob aquecimento

Objetivo

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1722
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• Mostrar  como  ocorre  transmissão  de  calor  por  convecção  num  gás  sob 

aquecimento.

Contexto:

Como  o  vento  se  forma?  A  resposta  está  na  propagação  de  calor  por 

convecção.  A  palavra  convecção,  de  acordo  com  o  dicionário  Aurélio,  significa 

“processo  de  transmissão  de  calor  que  é  acompanhado  por  um  transporte  de 

massa”.  A convecção num gás ocorre quando a parte de baixo é aquecida, sua 

densidade  diminui  (fica  mais  leve)  e  ela  sobe  (sofre  um  empuxo,  Princípio  de 

Arquimedes), enquanto que o ar frio, portanto com densidade maior (mais pesado), 

desce para ocupar o lugar do ar que subiu; desse modo a energia térmica vai se 

espalhando por todo o gás. No caso da formação dos ventos ocorre um processo 

semelhante, sendo que o calor que aquece as massas de ar é o calor irradiado do 

sol que aquece a superfície da Terra, aquecendo, assim, o ar que está em contato 

com a superfície. O vento se forma nos movimentos realizados pelas massas de ar 

quente e frio.  O relevo da crosta terrestre também influencia nos ventos à baixa 

altitude, pois o movimento do ar tem que seguir seu contorno.

Ideia do experimento

A ideia é mostrar que o ar aquecido pela chama de uma vela se movimenta. 

Visto que o ar aquecido pela chama da vela sobe, então se coloca um cata-vento 

leve acima da chama da vela e observa-se o cata-vento girar devido ao movimento 

de massas de ar aquecidas pela chama.

Tabela do material

ITEM OBSERVAÇÕES

Uma latinha de refrigerante Para fazer o cata-vento
Estilete ou tesoura Para cortar a latinha
Cerca  de  50  cm  de  linha  de  costurar 

roupas

Para sustentar o cata-vento sobre a vela
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Compasso Para desenhar a forma circular do cata-

vento
Régua Para auxiliar no desenho do cata-vento
Vela Para aquecer o ar
Fósforo Para acender a vela

Montagem

Faça  dois  cortes:  um retirando  a  parte  superior  e  outro  retirando  a  parte 

inferior da latinha.

Após retirar as extremidades da latinha, restará um cilindro. Faça um corte na 

lateral  do  cilindro  para  transformá-lo  em  um  retângulo.  Em  seguida,  divida  o 

retângulo em duas partes (dois quadrados).
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Com a ponta de metal do compasso, faça um furo no centro do quadrado. 

Coloque a ponta de grafite no furo e risque um círculo com a ponta de metal no 

quadrado de latinha.

Coloque o quadrado que tem o círculo marcado em cima do outro quadrado 

de lata. Isso é para não cortar a carteira ou mesa que se está usando como apoio 

para fazer os cortes; ou pode-se colocar o círculo sobre um papelão para fazer os 

cortes com estilete.

Recorte o círculo.

Usando a régua e o estilete faça riscos conforme a figura abaixo. Não aperte 

muito o estilete para não cortar a lata.

Faça cortes com o estilete  nas marcas feitas  anteriormente,  deixando um 

espaço de cinco milímetros entre o furo do centro e o corte.

Torça cada uma das partes do mesmo modo, tal que resulte à roda de um 

cata-vento.

Afine a ponta de um palito de fósforo com o estilete.
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Encaixe a ponta afinada do palito no furo do cata-vento e amarre a linha de 

costura no palito.

Acenda a vela e a fixe em algum lugar.

Segurando o cata-vento pela linha, o suspenda a cerca de quinze centímetros 

sobre a vela.

Observe o cata-vento girar.

Comentários

Para fixar a vela pode-se usar o método tradicional de pingar algumas gotas 

de cera derretida da vela e colocá-la em cima.

Não aproxime muito o cata-vento da vela,  senão pegará fogo no palito de 

fósforo e na linha.

O cata-vento esquentará, portanto não toque nele logo após tirá-lo de cima da 

chama da vela.

Para desenrolar a linha, basta segurar o cata-vento e deixar a linha livre.

Pode-se fazer os cortes mais facilmente usando-se uma tesoura. Porém, a 

tesoura perde o fio.

Esquema de montagem
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(Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1722 Acesso em 

10/10/2016).

Experimento:

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1722
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Autoria Própria.

Esta atividade deverá ser entregue a professora, podendo ser considerada 

como uma avaliação do conhecimento.

Vamos responder as questões a seguir:

1. Em que tipo de meio é possível a convecção? Podemos ter a convecção no 

vácuo?

2. Como ocorrem as correntes de convecção?

3. Como que fenômenos naturais como as brisas marítima e terrestre, ventos e 

correntes oceânicas podem ser explicados através da convecção?

4. Por que as prateleiras da geladeira não podem se maciças?

Para  ampliarmos  a  assimilação  do  conceito  de  Propagação  de  Calor  por 

Convecção,  disponibilizaremos  a  apresentação  do  vídeo  relacionado  ao  referido 

assunto,  disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?list=PL-

https://www.youtube.com/watch?list=PL-7DL7BmpqH8F2FSA5w-5ZWVqpdvXXd1O&v=LBgmGiRNZqA
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7DL7BmpqH8F2FSA5w-5ZWVqpdvXXd1O&v=LBgmGiRNZqA. Acesso em: 07 out. 

2016.

No  diálogo  final  os  alunos  deverão  ter  compreendido  como  acontece  o 

fenômeno de propagação de calor por convecção.

Orientação ao (à) professor (a):

É importante o professor (a) deixar claro para o aluno que na propagação de 

calor por  convecção é sempre necessário um meio para a energia se propagar. 

Sabe-se que a energia de propaga através do movimento da matéria, fluidos em 

geral (líquido e gases), por efeito de uma diferença de temperatura.

Atividade 2: propagação de calor por condução

Número de aulas: 05 h/aulas

Objetivos

• Compreender a transmissão de calor por condução.

• Proporcionar a construção do conhecimento a partir da construção coletiva e 

experimental.

Orientações Metodológicas

Os alunos  serão divididos  em equipes (sendo  3  alunos  por  equipe),  para 

continuação da leitura do texto “Processos de Variação de Temperatura”, que será 

https://www.youtube.com/watch?list=PL-7DL7BmpqH8F2FSA5w-5ZWVqpdvXXd1O&v=LBgmGiRNZqA
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dividido  em três  fases,  conforme os processos de transferência  de  calor,  dando 

ênfase na Propagação de Calor por Condução.

Peça que leiam com atenção o texto, grifando as partes mais importantes. 

Depois  desta leitura inicial,  faça junto com eles  uma leitura  oral,  destacando as 

partes mais importantes e explicando as dúvidas que surgirem.

Em seguida, trazemos explicações do processo de propagação de calor por 

condução, enriquecidos com exemplos práticos do dia a dia que nos fazem refletir  

sobre esse conteúdo:

• Por que os cabos de panelas são de madeira ou de plástico?

• Por que utilizamos roupas de lã no inverno?

• Por que a roupa escura usamos mais no inverno, enquanto que roupas claras 

usamos mais no verão?

• Por que o pássaro no inverno eriça as penas?

• Por que utilizamos luvas para segurar objetos muito quentes ou muito frios?

• Por que utilizamos gelo para resfriar bebidas no copo?

Logo  após  realizaremos  duas  atividades  experimentais,  demonstrando  a 

propagação  de  calor  por  condução,  responderemos  algumas  questões,  e  as 

atividades deverá ser entregue a professora, podendo ser considerada como uma 

avaliação do conhecimento.

No  diálogo  final,  os  alunos  trocarão  ideias,  elencando  os  bons  e  maus 

condutores de calor.

Os alunos devem saber  que a Propagação de Calor  por  Condução exige 

contato entre os objetos que trocarão calor.

Conteúdo: Temperatura,  Calor,  Equilíbrio  Térmico,  Propagação  de  Calor  por 

Condução.
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Esta atividade auxilia

• Na compreensão de como ocorre a transmissão de calor por condução.

TEXTO:

PROCESSOS DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

Condução

Por que os cabos de panelas são de madeira ou de plástico?

Quando colocamos uma panela no fogo, a parte que está diretamente em 

contato com a chama esquenta rapidamente. As outras partes da panela, mesmo 

distantes da chama, aquecem-se por um processo denominado condução. Mas o 

cabo da panela, geralmente de madeira ou de plástico, esquenta bem menos. Por 

isso, dizemos que a madeira e o plástico são piores condutores térmicos que os 

metais.

Atividade experimental

Coloque  uma colher  de  madeira e  outra  de  metal em uma panela  onde 

terminamos de esquentar arroz para servir. Depois de 3 minutos toque na parte das 
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colheres que ficou próxima, mas fora do contato direto com o arroz. O que você 

observa? Procure explicar o que aconteceu.

A figura  ilustra a capacidade de condução térmica de algumas substâncias. O 

condutor  é  um  cubo,  de  aresta  1,0  m,  cujas  faces  inferior  e  superior  estão  a 

temperaturas constantes de 18º C e 17º C, respectivamente.

Alguns materiais, em geral sólidos metálicos, como a prata e o alumínio, são 

bons condutores térmicos. Outros, no entanto, são isolantes, como o vidro, a água, a 

madeira  e  o  ar.  Para  uma mesma diferença  de  temperatura,  um bom condutor 

transfere  energia  mais  rapidamente  que  um mau  condutor.  Por  essa  razão,  as 

panelas são feitas de metal, como alumínio ou ferro, e seus cabos, de madeira ou 

plástico.

No inverno, quando a temperatura ambiente é baixa, usamos agasalhos para 

dificultar a transferência de energia de nosso corpo, que está a uma temperatura 

mais alta do que o ambiente.

Qual a importância, neste processo, do ar que fica entre as malhas do tecido?

 Um cubo de prata de 1,0 m de aresta tem faces a temperaturas de 17 °C e 18 °C. A cada 

segundo, 419 J de energia atingem a superfície de menor temperatura.

Você já viu um pássaro no inverno? Ele protege-se do frio eriçando as penas 

e mantendo ar entre elas.  Como o ar é um bom isolante térmico, ele dificulta a  

transferência de energia do corpo do pássaro para o ambiente.

Portanto, se retirarmos o ar que fica retido entre a lã de um agasalho, ele 

perderá parte de sua capacidade de isolamento.

Em uma sala fechada, o ar, o tapete, o piso de madeira e a parede estão em 

equilíbrio térmico, isto é,  têm a mesma temperatura. Em geral,  a temperatura de 
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nosso corpo é maior que a da sala, e há transferência de energia de nosso corpo 

para os demais objetos. Se, descalços, pusermos um pé no tapete e o outro no piso 

de pedra, perderemos maior quantidade de energia para a pedra do que para o 

tapete. Por que isso acontece? Por causa da diferença de condutividade térmica dos 

materiais; a pedra é melhor condutora que o tapete.

Além da diferença de condutividade, a quantidade de energia transferida por 

condução depende da espessura do material. Por isso, a água leva mais tempo para 

esquentar  em  uma  panela  grossa.  A  vantagem  é  que  a  panela  aquece-se 

uniformemente e mantém a água quente por mais tempo.

 A água aquece rapidamente em uma panela fina, mas só nas proximidades da chama.

A  área  de  contato,  o  tempo  de  contato  e  a  diferença  de  temperatura 

determinam a quantidade de energia  transferida  por  condução.  Animais  como o 

cachorro, o gato e o urso enrolam-se quando está frio, diminuindo a área de contato 

com o meio externo e perdendo, dessa forma, menos energia. Você pode perceber a 

influência da área de contato tocando, primeiramente, só a ponta do dedo em um 

azulejo e, depois, toda a palma da mão. 
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Quando o intervalo de tempo de contato é pequeno, a quantidade de energia 

trocada é menor. Por isso, conseguimos tocar rapidamente um ferro aquecido, mas 

não podemos segurá-lo por algum tempo. A diferença de temperatura também é 

importante: se colocarmos a mão em uma chaleira com água a 70ºC, receberemos 

mais energia do que se ela estiver a 40ºC, para o mesmo tempo de contato.

(Disponível em: GONÇALVES, Filho Aurélio. TOSCANO, Carlos. Física. Volume Único: Ensino 
Médio. São Paulo: Scipione, 2005, p. 143 a 145).

Experimento 1: propagação de calor por condução através de dois materiais 

diferentes

Objetivo

• Mostrar a propagação de calor por condução utilizando um bom e um mau 

condutor de calor.

Contexto

 Já sabemos que a propagação de calor pode ocorrer de três modos: por 

condução,  convecção e irradiação.  Enquanto a propagação por  irradiação se  dá 

mesmo na ausência de matéria (vácuo), a propagação por condução exige o contato 

entre  os  objetos  que  trocarão  calor  e  a  propagação  por  convecção  envolve  a 
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movimentação da matéria. Quando colocamos uma panela com água no fogo para 

esquentar, podemos observar a propagação de calor dos três modos. Por condução: 

o calor do fogo se propaga para a panela que está em contato com ele; este calor se 

propaga também por condução para a água, que está em contato com a panela. Por 

convecção: a água que está em contato com o fundo da panela se aquece, sua 

densidade diminui (fica mais leve) e ela sobe, enquanto a água fria da superfície  

(mais pesada) desce para o fundo. Por irradiação: se tiramos a panela do fogo e 

aproximamos a mão de seu fundo, sentiremos um aumento de temperatura. O calor 

sentido não chegou por condução (pois não havia contato) nem por convecção (pois 

o ar quente sobe), pois a radiação independe da existência ou movimentação de 

matéria para se propagar. Outro exemplo de propagação por irradiação é a energia 

térmica do sol, que chega até nós pela propagação através do espaço. Que é quase 

um vácuo perfeito.

(Imagem disponível em: 

http://trassantessegurancadotrabalho.blog.terra.com.br/files/2008/09/transferencia-de-calor.jpg ).

Neste experimento veremos a propagação de calor por condução e também a 

resistência oferecida à esta propagação por dois materiais diferentes: um fio elétrico 

e um palito de madeira.

Ideia do experimento

É mostrar  a  propagação de calor  por  condução através de dois  materiais 

diferentes: um fio elétrico, que conduz bem o calor, e um palito de madeira, que 

conduz mal o calor. Para isso pingamos gotas de vela com espaçamento constante 

no fio e no palito. Em seguida aquecemos uma das extremidades do fio. As gotas de 

http://trassantessegurancadotrabalho.blog.terra.com.br/files/2008/09/transferencia-de-calor.jpg
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vela  vão  se  derretendo.  O  mesmo  não  acontece  quando  aquecemos  uma  das 

extremidades do palito, pois a madeira não conduz calor tão bem quanto o metal.  

Portanto, quando se aquece uma das extremidades do palito, as gotas de vela não 

derreterão do mesmo modo como derreteram quando o fio foi aquecido.

Tabela do Material:

ITEM OBSERVAÇÕES

Fio de cobre Fio  elétrico  de  aproximadamente  15  centímetros  de 

comprimento e de 2 ou 3 milímetros de diâmetro
Palito de madeira De dimensões similares ao fio elétrico; em algumas regiões do 

país encontra-se na forma de espetinhos para churrasco
Vela Vela comum
Fósforo  ou 

isqueiro

Para acender a vela

Lata Lata de refrigerante
Prego e martelo Para furar a lata
Papel alumínio Para  enrolar  o  local  onde  o  fogo  entrará  em contato  com o 

palito de madeira

Montagem

Faça um furo próximo à borda superior da lata de tal forma que o palito e/ou 

fio passe pelo furo.

Pingue  algumas  gotas  de  vela  sobre  o  fio,  com  espaçamentos 

aproximadamente iguais.

Espere  alguns  segundos  para  que  a  parafina  (vela)  endureça  sobre  a 

superfície do fio.

Acenda a vela na extremidade do fio.
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Após  alguns  segundos  percebe-se  o  resultado:  a  parafina  começará  a 

derreter, começando do ponto mais próximo de onde está sendo aquecido até a 

outra extremidade. 

A seguir  repita  o  procedimento  acima para  o palito  ou  podemos fazer  ao 

mesmo tempo).

(Disponível em: http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/fte04.htm Acesso em 10/10/2016).

Experimento

 Autoria própria.

Propagação de calor por condução através de dois materiais diferentes

Depois de ter realizado a atividade experimental, converse com seus colegas 

de equipe e responda:

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/fte04.htm%20Acesso%20em%2010/10/2016
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1. Como ocorre o processo de condução de calor?

2. Qual a diferença entre os materiais condutores e mal condutores?

3. Relate o que aconteceu no experimento

Orientação ao (à) professor (a):

Se a lata não parar em pé devido ao peso do fio,  coloque água ou areia 

dentro da lata para equilibrar o peso. Se a vela for maior do que a lata, então corte 

um pedaço dela para que fique do mesmo tamanho da lata.

Utilize  uma  folha  de  papel  sulfite  ou  similar  por  baixo  do  esquema  do 

experimento para que a parafina não suje a mesa que está sendo utilizada.

Ao realizar o experimento com o palito, cubra com papel alumínio a parte que 

estará em contato com a chama para evitar que esta pegue fogo.

Os pingos da vela são utilizados para que não seja necessário a utilização do 

tato para sentir a propagação de calor.

Os alunos observarão que a madeira não conduz o calor tão bem como o 

metal, portanto quando se aquece uma das extremidades do palito as gotas de vela 

não  derreterão  do  mesmo  modo  como  foi  derretido  o  fio  de  metal  quando  foi  

aquecido. 

As características dos metais, bons condutores de calor, pode ser exploradas 

em situações que envolvam o cotidiano, como a necessidade de cabos de madeira 

ou  de  material  plástico  em utensílios  domésticos,  colher  de  pau  para  mexer  os 

alimentos quentes.

Atividade 3: propagação de calor por irradiação

Número de aulas: 06 h/aulas
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Objetivos

• Compreender a transmissão de calor por irradiação.

• Proporcionar a construção do conhecimento a partir da construção coletiva e 

experimental.

Orientações Metodológicas

Os alunos  serão divididos  em equipes (sendo  3  alunos  por  equipe),  para 

continuação da leitura do texto “Processos de Variação de Temperatura”, que será 

dividido  em três  fases,  conforme os processos de transferência  de  calor,  dando 

ênfase na Irradiação.

Peça que leiam com atenção o texto, grifando as partes mais importantes. 

Depois  desta leitura inicial,  faça junto com eles  uma leitura  oral,  destacando as 

partes mais importantes e explicando as dúvidas que surgirem.

Em seguida, trazemos explicações do processo de propagação de calor por 

irradiação, enriquecidos com exemplos práticos do dia a dia.

Lembrando que a irradiação é o processo mais importante de propagação de 

calor, pois é através dele que o calor do Sol chega até a Terra. Sem esse processo 

não haveria vida na Terra.

Logo  após  realizaremos  duas  atividades  experimentais,  demonstrando  a 

propagação de calor por irradiação, e responderemos algumas questões que deverá 

ser  entregue  a  professora,  podendo  ser  considerada  como  uma  avaliação  do 

conhecimento.

Em seguida,  apresentação de vídeo (6’18”)  com experimento  que permite 

visualizar como ocorre a propagação de calor por Irradiação.
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Conteúdo: Temperatura, Calor, Transmissão de calor por Condução, Convecção e 

Irradiação.

Esta atividade auxilia

• Na compreensão de que o calor pode ser transmitido por irradiação.

TEXTO:

PROCESSOS DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

Irradiação

É possível transferir energia sem que haja meio material?

A  energia  do  Sol,  que  aquece  nosso  planeta,  viaja  pelo  espaço 

interplanetário. Essa transmissão de energia não é feita nem por convecção nem por 

condução, porque não há um meio material entre o Sol e a Terra. A energia chega 

até nós por um tipo de radiação, que se propaga tanto na matéria como no vácuo. 

Essa forma de transmissão de energia é denominada irradiação.
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Quando aproximamos a mão de um objeto muito quente, como uma lâmpada 

de  filamento,  um aquecedor  elétrico,  uma fogueira,  sentimos  a  transferência  de 

energia  por  irradiação.  Isso  acontece  com  todos  os  objetos  com  temperatura 

superior  ao  meio,  mesmo  que  esteja  ocorrendo  condução  ou  convecção.  Na 

realidade,  esses  processos  ocorrem  concomitantemente,  em  geral  com  a 

predominância de um sobre os outros. Se a temperatura do objeto é muito alta, a 

transferência de energia é muito maior pelo processo de irradiação.

A  irradiação  está  associada  à  natureza  eletromagnética  da  matéria.  A 

radiação, ao atingir um objeto, aumenta a vibração das partículas elétricas no interior 

de suas moléculas e, consequentemente, aumenta a energia cinética média dessas 

partículas. O resultado macroscópico é a temperatura do objeto aumentar.

A  emissão  de  radiação  também  está  associada  à  vibração  de  partículas 

carregadas.  A rapidez com que a  energia  é  irradiada ou absorvida  depende da 

temperatura e das características da superfície do objeto. As superfícies escuras e 

rugosas, ou opacas, irradiam e absorvem energia mais rapidamente que as claras e 

brilhantes, ou polidas.

Atividade experimental

Pinte  uma moeda  de  preto  ou  prenda-a  com um pregador  de  madeira  e 

revista-a com fuligem, queimando-a com a chama de uma vela. Depois de esfriar, 

coloque-a ao sol com outra moeda igual, mas sem a pintura. 

Toque em cada uma delas depois de 10 minutos, e anote o que você sentiu.

Existem vários tipos de radiações: radiação visível (luz), radiação ultravioleta, 

raios  X,  raios  gama,  etc.  A  que  aquece  os  objetos  é  denominada  radiação 

infravermelha ou radiação térmica. A radiação infravermelha tem várias aplicações, 

desde terapêuticas até bélicas. Algumas armas emitem radiação infravermelha, que 

é refletida no alvo e volta para uma tela, na qual se transforma em luz visível. Com 

as radiações, pode-se “ver” na escuridão.
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Esta foto mostra as regiões onde há emissões de radiação térmica. As cores branca, 

vermelha e amarela indicam as regiões em que há maior ocorrência desse fenômeno.

Existem materiais,  como  o  vidro,  que  dificultam a  passagem da  radiação 

térmica, mas permitem a passagem de luz. Numa estufa com cobertura de vidro, as 

plantas absorvem parte da luz que entra e, uma vez aquecidas, emitem radiação 

infravermelha.  Como o vidro não permite  a passagem da radiação,  o  interior  da 

estufa se aquece.

Vivemos numa estufa?

A parcela da energia solar que atravessa a atmosfera aquece a Terra, que 

emite radiação infravermelha, conforme ilustra o esquema.

Esta radiação não consegue escapar totalmente para o espaço por causa da 

atmosfera, que desempenha o mesmo papel do vidro de uma estufa. Sem ela, a 

Terra seria 30ºC mais fria; portanto, os gases da atmosfera (dióxido de carbono, 

metano, vapor d’água, etc.) garantem as condições adequadas à manutenção da 

vida no planeta. Se a quantidade desses gases aumentar, a radiação retida pela 

atmosfera será maior, aumentando a temperatura do planeta.

Como as indústrias,  os  carros,  etc.  liberam constantemente  gases para  a 

atmosfera, alguns cientistas afirmam que, nos próximos 50 anos, poderá haver um 

aumento de aproximadamente, 2ºC na temperatura média do planeta. Isso poderia 

provocar o degelo das calotas polares, elevando o nível dos mares e inundando 

regiões mais baixas,  e mudanças climáticas, que colocariam em risco a vida de 

plantas e animais.
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Embora a discussão sobre o controle da emissão de gases que provocam 

aumento  da temperatura  envolva  a participação de todos os  países,  há  enorme 

diferença na responsabilidade de cada um por essa emissão. Para   termos uma 

ideia dessa diferença, basta observar como se dá, no mundo, o consumo da energia 

originada de combustíveis fósseis, como mostra o gráfico a seguir.

Note que na América do Norte, o consumo de energia é muitas vezes maior 

do que a média no mundo. Levando-se em conta que, quando maior o consumo de 

energia, maior a quantidade de gases lançados na atmosfera, pode-se perceber que 

países  devem  investir  mais  no  controle  de  emissão  de  gases.  As  notícias  que 

divulgam  as  dificuldades  nos  acordos  internacionais  em  torno  do  controle  de 

emissões  desses  gases  e  o  custo  envolvido  na  recuperação  e  controle  da 

degradação ambiental refletem a polêmica envolvida na questão dos critérios que 

decidirão a parcela de responsabilidade e, portanto, de dinheiro a ser desembolsado 

por país.

A transferência de energia por diferença de temperatura pode ocorrer por três 

processos: convecção, condução e irradiação:

A  convecção predomina nos líquidos e  gases,  que,  ao serem aquecidos, 

criam correntes no fluido, facilitando seu aquecimento.

A condução acontece, em geral, nos sólidos; estes materiais possuem íons 

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

íons vizinhos.

Na irradiação, a transferência de energia se dá pela radiação infravermelha; 

não é necessária a presença de matéria.

(Disponível em: GONÇALVES, Filho Aurélio. TOSCANO, Carlos. Física. Volume Único: Ensino 
Médio. São Paulo: Scipione, 2005, p. 146 a 148).

Experimento 1: propagação de calor por irradiação
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Objetivo

• Mostrar que ocorre a transmissão de calor por irradiação.

Contexto

O calor (energia térmica), sempre que houver desequilíbrio de temperatura, 

propagará de um lugar de maior temperatura para outro de temperatura menor. Por 

exemplo,  quando  colocamos  uma  panela  com  água  no  fogo  para  esquentar,  

podemos observar a propagação de calor de três modos diferentes. Por condução: o 

calor do fogo se propaga para a panela que está em contato com ele; este calor se  

propaga também por condução para a água, que está em contato com a panela. Por 

convecção: a água que está em contato com o fundo da panela se aquece, sua 

densidade diminui (fica mais leve) e ela sobe, enquanto a água fria da superfície  

(mais pesada) desce para o fundo. Por irradiação: se tiramos a panela do fogo e 

aproximamos a mão de seu fundo, sentiremos um aumento de temperatura. Quando 

estamos  na  luz  do  sol  também  podemos  perceber  a  irradiação  de  calor,  pois 

sentimos o calor irradiado do Sol. Como sabemos, entre a Terra e o Sol não existe 

matéria (chama-se a ausência de matéria de “vácuo”). Logo, o calor do Sol, não 

chega  até  a  Terra  por  condução  através  de  algum  tipo  de  material.  Nem  por 

convecção,  pois  este  tipo  de  transporte  de  calor  também exige  o  transporte  de 

matéria.  A  este  processo  de  transferência  de  calor  na  ausência  de  matéria 

chamamos de “irradiação”. Em geral, todas as coisas irradiam calor. No entanto, a 

irradiação de uns é maior que a de outros, devido ao fato de ter a temperatura mais  

alta. O calor em forma de radiação se propaga até encontrar matéria, que poderá 

absorvê-lo. São exemplos, o ar aquecido pela luz solar (que é o mais importante dos 

fenômenos responsáveis pelas variações de temperatura do meio ambiente)  e a 

pele aquecida pela radiação do fogo.

Ideia do experimento

A ideia é mostrar que existe irradiação de calor produzida pela chama de uma 

vela.  Aproxima-se  a  mão  ao  lado  da  chama da  vela  e  sente-se  o  aumento  de 

temperatura na mão. Excluí-se a possibilidade da energia térmica chegar até a mão 

pelo  ar  por  condução ou  convecção,  pois  o  ar  é  mal  condutor  de  calor  e  o  ar  
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aquecido sobe em vez de ir para os lados ou para baixo. Logo, concluí-se que o 

calor chegou até a mão por irradiação.

 Material:

• Vela;

• Fósforo.

Montagem

Acenda a vela e a fixe em algum local.

Aproxime a mão ao lado da chama da vela e sinta a temperatura da mão 

aumentar.

Comentários

Tanto pelos lados, como por baixo, o efeito de aquecimento principal é o calor  

proveniente da irradiação.

Pode-se passar  rapidamente a mão numa região imediatamente acima da 

chama; observa que o aquecimento é bem maior, pois além da irradiação, também 

existe a propagação de calor pela convecção do ar.

Não encoste a mão na chama.

Esquema de montagem

Imagem do experimento. Projeto Experimentos de Física com Materiais do Dia-a-Dia - UNESP/Bauru.

Experimento
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 Autoria Própria.

Propagação de calor por irradiação

Depois de ter realizado a atividade experimental, converse com seus colegas 

de equipe e responda:

1. O que foi observado na execução da experiência?

2. Que tipo de transmissão de calor está ocorrendo?

3. Se for posta a mão embaixo da vela, o calor sentido é o mesmo?

4. Quando se coloca a mão acima da vela, a sensação térmica de calor é maior 

ou menor? Por quê?

Orientação ao (à) professor (a):

O professor deverá incentivar os alunos em suas equipes para a elaboração e 

a realização do experimento.

Favoreça  para  que  os  alunos  entendam  que  na  atividade  experimental 

proposta  acima,  é  verificado  a  troca  de  calor  que  acontece  por  irradiação. 

Precisamos deixar claro para nossos alunos, que quando colocamos a mão do lado 

da  vela  ou  embaixo  dela,  trocamos  calor  com a  chama  da  vela  por  irradiação. 
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Quando  colocamos  a  mão  sobre  a  chama  da  vela,  nós  trocamos  calor  por 

convecção e por irradiação, por que o ar é aquecido pela vela (chama) e sobe por 

ser menos denso e aquece (esquenta) a mão que está em cima da vela.

Experimento 2: corrida de tampinhas

Objetivo

• Constatar que as cores escuras absorvem mais facilmente calor;

• Verificar a propagação de calor por irradiação.

Contexto

Devido à irradiação térmica, o calor não necessita de suporte material para se 

transportar.

Quando se acende a lâmpada, ocorre transmissão de calor para a lata (por 

irradiação) e para a parafina (por condução), o que faz com que a parafina derreta. 

Na  placa  escura,  isso  acontece  mais  rápido  porque  cores  escuras  têm  maior 

capacidade de absorver calor.

Ideia do experimento

A ideia é ilustrar a radiação de corpo negro, no caso, da lata de leite em pó 

(de alumínio) pintadas, sendo uma metade da lata de preto e a outra metade da lata 

de branco, absorvendo a radiação de uma lâmpada de 100 w de potência, ligada 

próximas às metades da lata. 

Material
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• 1 plug de tomada;

• 1 bocal;

• Tinta preta e tinta branca para metal;

• 1 base de madeira (20x15x2) cm;

• 1 lâmpada 100 w;

• 1 lata (leite em pó);

• 50 cm de fio paralelo de 1mm;

•  2 tampinhas de plástico;

Montagem

Prende-se as tampinhas, a mesma altura, nas partes externas de cada placa 

de metal, com parafina derretida. Ao acender a lâmpada e aguardar um intervalo de 

tempo, percebe-se que a tampinha que estava presa à placa de metal pintada com 

tinta preta é a primeira a cair, conforme a parafina derrete. 

(Disponível em: http://comcienciafisica.org/roteiros/calor/irradiacao.pdf  Acesso em 10/10/2016).

Esquema de montagem

http://comcienciafisica.org/roteiros/calor/irradiacao.pdf


61

 Autoria própria.

Corrida de tampinhas

Depois de ter realizado a atividade experimental, converse com seus colegas 

de equipe e responda:

1. Qual  das  metades  (parte  preta  ou  parte  branca)  da  lata  se  aquece  mais 

rapidamente?

2. A que aquece mais depressa é também a que esfria mais rapidamente?

3. Qual  das metades (parte  preta ou parte  branca)  da lata  reflete  mais luz? 

Comente.

4. Qual das metades (parte preta ou parte branca) irradia mais luz?

5. Qual  das  metades  (parte  preta  ou  parte  branca)  transforma  mais  luz  em 

calor?

6. O que a equipe acha que ocorre com a luz que incide na metade da lata 

preta?
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7. O que a equipe acha que acontece com a grande parte da energia que a 

Terra recebe do Sol em forma de luz visível?

Para  ampliarmos  a  assimilação  do  conceito  de  Propagação  de  Calor  por 

Irradiação,  disponibilizaremos  a  apresentação  do  vídeo  relacionado  a  algumas 

aplicações da irradiação térmica, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?

v=WVongbcyYbg>. 

No diálogo final os alunos deverão comentar como acontece o fenômeno de 

propagação de calor por irradiação.

Orientação ao (à) professor (a):

O professor deverá incentivar os alunos em suas equipes para a elaboração e 

a realização do experimento.

O professor deve favorecer diálogos para que os alunos compreendem que a 

radiação  de  corpo  negro,  ou  radiação  térmica,  é  a  radiação  que  se  emite  por 

qualquer  corpo  a  partir  de  sua  energia  interna.  Suas  características  dependem 

apenas da temperatura absoluta do corpo. Lei de Kirchhoff.

Atividade 4: avaliando o conteúdo da física térmica.

Número de aulas: 02 h/aulas

Objetivo

• Verificar  a  aprendizagem adquirida,  pelo  aluno,  diante  do  conteúdo 

trabalhado.

Orientações Metodológicas
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Os  alunos  devem  estar  sentados  individualmente,  serão  orientados  a 

realizarem a tarefa onde constam atividades que incluem situações do conteúdo da 

Física  Térmica.  Esta  atividade  deverá  ser  entregue  a  professora,  podendo  ser 

considerada como uma avaliação do conhecimento.

Conteúdo:  Calor,  Temperatura,  Equilíbrio  Térmico,  Propagação  de  calor  por 

Condução, Convecção e Irradiação.

Esta atividade auxilia

• Na sistematização  da  compreensão  dos  conceitos  de  Temperatura, 

Calor  e  Equilíbrio  Térmico,  Propagação  de  calor  por  Condução, 

Convecção e Irradiação

Avaliação do conteúdo de física térmica

As  imagens  das  questões  estão  disponíveis  em: 

http://www.csj.g12.br/csj_www2/em/2016/sala_estudo/2tri/Fis_2ano_2tri_PropagacaoCalor_Lucas.pdf

1 – (Enem 2013)  Em um experimento  foram utilizadas duas garrafas  PET,  uma 

pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No 

ponto  médio  da  distância  entre  as  garrafas,  foi  mantida  acesa,  durante  alguns 

minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada. Durante 

o  experimento,  foram monitoradas  as  temperaturas  das  garrafas:  a)  enquanto  a 

lâmpada  permaneceu  acesa  e  b)  após  a  lâmpada  ser  desligada  e  atingirem 

equilíbrio térmico com o ambiente.

http://www.csj.g12.br/csj_www2/em/2016/sala_estudo/2tri/Fis_2ano_2tri_PropagacaoCalor_Lucas.pdf
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A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da 

branca, durante todo experimento, foi:

a) igual no aquecimento e igual no resfriamento.

b) maior no aquecimento e igual no resfriamento.

c) menor no aquecimento e igual no resfriamento.

d) maior no aquecimento e menor no resfriamento.

e) maior no aquecimento e maior no resfriamento.

2 – (G1 – isfs 2012) O frasco de Dewar é um recipiente construído com o propósito 

de conservar a temperatura das substâncias que ali  forem colocadas, sejam elas 

quentes ou frias. O frasco consiste em um recipiente de paredes duplas espelhadas, 

com vácuo entre elas e de uma tampa feita de material isolante. A garrafa térmica 

que temos em casa é um frasco de Dewar. O objetivo da garrafa térmica é evitar ao 

máximo qualquer processo de transmissão de calor entre a substância e o meio 

externo.
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É CORRETO afirmar que os processos de transmissão de calor são:

a) indução, condução e emissão.

b) indução, convecção e irradiação.

c) condução, convecção e irradiação.

d) condução, emissão e irradiação.

e) emissão, convecção e indução.

3  –  (Enem  2009)  A  invenção  da  geladeira  proporcionou  uma  revolução  no 

aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados 

por  longos  períodos.  A  figura  apresentada  ilustra  o  processo  cíclico  de 

funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é 

forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos 

processos de compressão, que ocorre na parte externa, e de expansão, que ocorre 

na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior 

da geladeira. 

Nos processos de transformacaõ de energia envolvidos no funcionamento da̧  
geladeira:

a) a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento 

da parte interna da geladeira.

b) o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria, no interior, para a mais 

quente, no exterior da geladeira.
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c)  a  quantidade  de  calor  cedida  ao  meio  externo  é  igual  ao  calor  retirado  da 

geladeira.

d)  a  eficiência  é  tanto  maior  quanto  menos  isolado  termicamente  do  ambiente 

externo for o seu compartimento interno.

e) a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a sua 

porta, o que reduz seu consumo de energia.

4 – (Enem PPL 2013):

Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada 

personagem?

a) Convecção e condução.

b) Convecção e irradiação.

c) Condução e convecção.

d) Irradiação e convecção.

e) Irradiação e condução.

5 – (G1 – cftsc 2010) Em nossas casas, geralmente são usados piso de madeira ou 

de  borracha  em quartos  e  piso  cerâmico  na  cozinha.  Por  que  sentimos  o  piso 

cerâmico mais gelado?

a) Porque o piso de cerâmica está mais quente do que o piso de madeira, por isso a 

sensação de mais frio no piso cerâmico.
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b) Porque o piso de cerâmica está mais gelado do que o piso de madeira, por isso a 

sensação de mais frio no piso cerâmico.

c) Porque o piso de cerâmica no quarto dá um tom menos elegante.

d) Porque o piso de madeira troca menos calor com os nossos pés, causando-nos 

menos sensação de frio.

e) Porque o piso de cerâmica tem mais área de contato com o pé, por isso troca 

mais calor, causando sensação de frio.

6 – (Unesp 2013) Por que o deserto do Atacama é tão seco?

A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é 

seca por natureza. Ela sofre a influência do Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul 

(ASPS) e da cordilheira dos Andes. O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, 

atua  como  uma  “tampa”,  que  inibe  os  mecanismos  de  levantamento  do  ar 

necessários para a formação de nuvens e/ou chuva. Nessa área, há umidade perto 

da costa, mas não há mecanismo de levantamento. Por isso não chove. A falta de 

nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindas 

do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura máxima. De noite, a Terra 

perde calor  mais  rapidamente,  devido à falta  de nuvens e à pouca umidade da 

atmosfera,  o  que  torna  mais  baixas  as  temperaturas  mínimas.  Essa  grande 

amplitude térmica é uma característica dos desertos.

(Ciência Hoje, novembro de 2012. Adaptado.)

Baseando-se na leitura do texto e dos seus conhecimentos de processos de 

condução de calor, é correto afirmar que o ASPS ______________ e a escassez de 

nuvens na região do Atacama ______________.

As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas por:

a) favorece a convecção – favorece a irradiação de calor

b) favorece a convecção – dificulta a irradiação de calor
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c) dificulta a convecção – favorece a irradiação de calor

d) permite a propagação de calor por condução – intensifica o efeito estufa

e) dificulta a convecção – dificulta a irradiação de calor

7 – (Enem 2002) Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da 

diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem 

submetidos às mesmas condições de irradiação solar. No local (solo) que se aquece 

mais  rapidamente,  o  ar  fica  mais  quente  e  sobe,  deixando  uma  área  de  baixa 

pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria (mar).

À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia:
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Como a água leva mais tempo para esquentar (de dia), mas também leva 

mais tempo para esfriar  (à noite),  o fenômeno noturno (brisa terrestre) pode ser 

explicado da seguinte maneira:

a) O ar que está sobre a água se aquece mais: ao subir, deixa uma área de baixa  

pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar.

b) O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, a qual não 

conseguiu reter calor durante o dia.

c) O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água; forma-se, assim, um 

centro de baixa pressão, que atrai o ar quente do continente.

d) O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão que atrai  

massas de ar continental.

e) O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar, equilibrando a baixa 

temperatura do ar que está sobre o mar.

(As imagens das questões de 8  e 9 , estão em: GONÇALVES, Filho Aurelio. TOSCANO, Carlos. 
Física. Volume Único: Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 2005, p. 148 a 149).

8 – Na figura, o forno está ligado e a energia é transferida para o corpo da pessoa.  

Qual  é  o  processo  predominante  na  transmissão  dessa  energia?  Justifique  sua 

resposta.

9 – (PUC-SP) Nas garrafas térmicas, há uma parede dupla de vidro. As paredes são 

espelhadas e entre elas há vácuo. Descubra a alternativa correta:

a) O vácuo entre as paredes evita perda de energia por radiação

b) As paredes são espelhadas para evitar perdas de energia por condução

c) As paredes são espelhadas para evitar perdas de energia por convecção

d) O vácuo entre as paredes acelera o processo de convecção

e) As paredes são espelhadas para evitar perdas de energia por radiação
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10 – Imagine que você colocou um pouco de leite gelado em uma xícara de café 

quente. Explique o que vai acontecer a temperatura dos dois líquido.

ETAPA IV – PÓS-TESTE

Atividade 1: Aplicação do pós-teste

Número de aulas: 2 h/aulas

Objetivo

• Verificar o conhecimento que obtiveram em relação ao conhecimento 

da Física Térmica.

Orientação ao (à) professor (a):

Será aplicado um Pós-Teste com os alunos do 2º ano do Ensino Médio, para 

diagnosticar o conhecimento que obtiveram sobre o conteúdo da Física Térmica. O 

Pós-Teste  será  respondido  pelo  aluno  individualmente.  Os  alunos  só  saberão  o 

resultado,  no  final  da  aplicação  deste  Pós-Teste,  e  terão  a  oportunidade  de 

equiparar o conhecimento que tinham no início desta Produção Didático-Pedagógica 

e posterior ao desenvolvimento e término desta Produção Didático-Pedagógica. 

O questionário se encontra na Etapa I: Apresentação da Produção Didático-

Pedagógica e Pré-Teste, na Atividade 2 – Pré-Teste.
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