
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em tempos de isolamento social, cada um encontra suas próprias 

formas de distração para fugir um pouco da realidade – seja produzindo, 

aprendendo e aproveitando o tempo para criar coisas novas, ou simplesmente 

descansando e torcendo pelo melhor.  

Então aluno, vamos aproveitar esse tempo e dar continuidade aos 

estudos. Com esse material você poderá continuar estudando em casa e 

realizar as atividades propostas. Siga o roteiro que você não encontrará 

dificuldades. 

Quando houver possibilidade, estaremos juntos novamente, então, 

você poderá continuar a sua caminhada para a conclusão do ensino médio. 

                                           

 
Prof. Luciano e Prof. Cláudio 
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Livro Volume 2 – Unidade 2 -  Energia Térmica 

CALOR 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. 

Quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor. 

 

A imagem acima mostra a passagem de calor de um corpo com temperatura T para outro corpo de temperatura 

menor correspondente a T'. Quando as temperaturas dos corpos igualarem-se, dizemos que o equilíbrio 

térmico foi atingido e, nesse momento, como não haverá diferença de temperatura, o calor deixará de fluir. 

 

É muito comum ouvirmos algumas expressões cotidianas associando calor a altas temperaturas. Em um dia 

quente, por exemplo, usa-se a expressão “Hoje está calor!”. Porém, corpos com baixas temperaturas também 

possuem calor, só que em menor quantidade. Isso quer dizer apenas que a agitação das moléculas é menor em 

corpos “frios”. 

De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de medida para calor é o joule, mas a 

unidade caloria (cal) é muito utilizada. 

1 cal = 4,18 J 

Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 g de água em 1°C. 

Fontes de calor: Todo elemento capaz de produzir aumento de temperatura em outro corpo é uma fonte de 

calor. Como exemplo, podemos citar a chama de um fogão, forno, lareira etc. 



O calor pode ser transferido entre os corpos por meio de três processos distintos. Confira mais detalhes sobre 

cada um desses processos: 

• Condução: O processo de condução de calor ocorre principalmente em sólidos, sem que haja transporte 

de matéria. Para que ocorra o processo de condução, é necessário o contato físico entre corpos de 

diferentes temperaturas. A condução também ocorre no interior dos sólidos, o contato entre moléculas 

permite que elas troquem energia, transferindo parte de seu movimento de vibração para suas vizinhas. 

Como exemplo de condução, tem-se o  processo de aquecimento de uma barra metálica. 

• Convecção: A convecção ocorre em fluidos, tais como líquidos e gases, por meio da transferência de 

massa. Para que ocorra a convecção, é necessário que haja diferenças de temperatura no interior do 

fluido. Nessas condições, formam-se correntes de convecção ascendentes e descendentes, que 

transferem calor para outras partes do fluido até que todo o esse fique com a mesma temperatura. Um 

exemplo desse processo é a fervura da água. 

• Radiação: A radiação é a transmitida por ondas eletromagnéticas. Todos os corpos que têm 

temperaturas maiores que o zero absoluto transmitem calor por radiação. Por tratar-se de uma onda 

eletromagnética, a radiação é capaz de propagar-se no vácuo. As ondas eletromagnéticas do Sol e a 

lâmpada incandescente, que aquece seu redor, são exemplos de radiação. 

 

 

Agora você deverá ler o texto da pág. 42 do seu livro intitulado Calor até 

a pág. 50. 

Para ver os vídeos, obedeça a ordem numérica estabelecida abaixo 

 

1º) https://www.youtube.com/watch?v=LwTXl5Hc6LQ    (assistir até o tempo 3:09) 

2º) https://www.youtube.com/watch?v=QUvmXOY2WvI (assistir até o tempo 12:47) 

3º) https://www.youtube.com/watch?v=CgQyQd8_AQM 

4º) https://www.youtube.com/watch?v=Hb-C2JUinVU 

 

EFEITOS DO CALOR 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

 

Mudanças de Estado Físico 
 

O que caracteriza e define um estado físico da matéria são as forças atuantes em seu interior; coesão, a qual 

tende a aproximar as partículas, e repulsão, a qual tende a afastá-las. Quando a força de coesão supera a de 

repulsão, a substância se apresentará na fase de agregação chamada de sólido, quando as forças apresentarem 

a mesma intensidade, teremos um líquido, quando a de repulsão superar a de coesão, teremos então um gás. 

Cada um desses estados físicos distingue-se dos outros, entre outros fatores, por sua forma e volume. O estado 



sólido apresenta forma e volume constante, o líquido forma variável e volume constante, e o gasoso, forma e 

volume variáveis. 

Na fase de agregação sólida, as partículas não apresentam liberdade de movimento, cabendo-lhes apenas 

movimentos de ordem vibracional, e a matéria terá maior densidade molecular. No estado líquido, as partículas 

podem literalmente “rolar” umas sobre as outras. Já na fase gasosa, as partículas terão ampla liberdade de 

movimento, e a matéria estará em sua fase de menor densidade molecular possível. 

 

 

 

 

 

 

 

A matéria pode apresentar-se em qualquer estado físico, dependendo dos fatores pressão e temperatura. Assim, 

de modo geral, o aumento de temperatura e a redução de pressão favorecem o estado gasoso, e pode-se dizer 

que o inverso favorece ao estado sólido. As transformações de estado físico da matéria apresentam 

denominações características, como se pode ver abaixo: 

a) FUSÃO: representa a passagem do estado sólido para o estado líquido. A temperatura na qual ocorre recebe 

o nome de Ponto de Fusão. Por exemplo, o derretimento de um cubo de gelo. 

b) VAPORIZAÇÃO: representa a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura na qual 

ocorre recebe o nome de Ponto de Ebulição. Uma vaporização pode ocorrer de três modos distintos: 

1. CALEFAÇÃO: passagem do estado líquido para o gasoso de modo muito rápido, quase instantâneo. 

Por exemplo, gotas de água sendo derramadas em uma chapa metálica aquecida. 

2. EBULIÇÃO: passagem do estado líquido para o estado gasoso por meio de aquecimento direto, 

envolvendo todo o líquido. Por exemplo, o aquecimento da água em uma panela ao fogão. 

3. EVAPORAÇÃO: passagem do estado líquido para o estado gasoso que envolve apenas a superfície 

do líquido. Por exemplo, a secagem de roupas em um varal. 

c)   LIQUEFAÇÃO OU CONDENSAÇÃO :representa a passagem do estado gasoso para o estado líquido. 

Por exemplo, a umidade externa de um frasco metálico ao ser exposto a uma temperatura relativamente 

elevada. 

d) SOLIDIFICAÇÃO: representa a passagem do estado líquido para o estado sólido. Por exemplo, o 

congelamento da água em uma forma de gelo levada ao refrigerador. 

e) SUBLIMAÇÃO: representa a passagem do estado sólido para o estado gasoso ou o processo inverso, sem 

passagem pelo estado líquido. Por exemplo, a sublimação do gás carbônico sólido, conhecido por gelo seco, 

em exposição à temperatura ambiente. 

 

 



Calor Sensível e Calor Latente 

 

Calor sensível e calor latente são grandezas físicas que descrevem a quantidade de calor que se precisa 

adicionar ou remover de uma substância para que ela sofra alguma variação térmica. Veja a seguir suas 

definições. 

Calor sensível é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa de uma substância altere sua 

temperatura em 1 grau. Essa denominação só é dada para o caso em que o calor recebido apenas altera a 

temperatura do material, permanecendo este no mesmo estado de agregação. 

Um exemplo desse tipo de situação é um pedaço de metal que se aquece quando é colocado próximo ao fogo, 

porém continua no estado sólido. 

O calor sensível, também chamado por calor específico sensível, é representado pela letra c e depende do tipo 

de material e do seu estado de agregação. Por exemplo: 

Para a água no estado líquido, temos: c = 1 cal/ g .ºC. Isso significa que é necessário fornecer 1 cal para que 

1g de água aumente sua temperatura em 1º C ou que é necessário retirar 1 cal para que a temperatura diminua 

em 1º C. 

Mas para a água em estado sólido, essa quantidade já é c = 0,5 cal/ g.ºC. 

A equação utilizada para calcular o calor sensível de um material é: 

Q = m . c . ΔT 

Sendo: 

Q — quantidade de calor; 

m — massa da substância; 

c — calor específico da substância; 

ΔT — Variação de temperatura. 

Já o calor latente, representado pela letra L, é a quantidade de calor que, ao ser fornecida ou retirada de um 

corpo, não altera sua temperatura, mas causa mudança em seu estado de agregação. Ele informa a quantidade 

de calor por unidade de massa que é necessário fornecer ou retirar de um objeto para mudar o seu estado de 

agregação. 

Observamos esse fenômeno no derreter do gelo, em que é possível ver a água no estado sólido e líquido à 

mesma temperatura. O calor que está sendo fornecido para a substância é revertido totalmente para a 

mudança de fase, e não para o aumento da temperatura. 

O calor latente é calculado com a expressão: 

Q = m . L 

Sendo que: 

Q – Quantidade de calor; 



m – Massa da substância; 

L – Calor latente. 

Se a substância recebe calor para alterar seu estado, que é o que ocorre na fusão e na vaporização, então o 

valor de L é positivo. Mas se a substância perde calor, L é negativo, sendo o que ocorre na solidificação e 

liquefação. 

Agora você deverá ler o texto da pág. 53 do seu livro intitulado Mudanças 

de estado físico da matéria até a pág. 60. 

 

Para ver os vídeos, obedeça a ordem numérica estabelecida abaixo 

1º) https://www.youtube.com/watch?v=NurgtpqrUzU  (assistir até o tempo 8:16) 

2º) https://www.youtube.com/watch?v=isPzCiQ0WEs 

3º) https://www.youtube.com/watch?v=BnFPF907l3Q 

4º) https://www.youtube.com/watch?v=t0vsxqizBS4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.E.E.J.A “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO” 

 

ATIVIDADE DE FÍSICA 

 

LIVRO 02 – UNIDADE 02 

 

1) Atividade 1 da página 45 do seu livro. 

 

2) Para ocorrer troca de calor entre dois corpos, é fundamental que: 

a) Seus calores latentes de fusão sejam iguais. 

b) Seus calores específicos sejam diferentes.  

c) Suas capacidades térmicas sejam iguais.             

d) Suas temperaturas sejam diferentes. 

e) Suas massas sejam diferentes. 

 
3) (UEPB-PB) Numa aula de Física, um aluno é convocado para explicar fisicamente o que acontece 

quando um pedaço de ferro quente é colocado dentro de recipiente contendo água fria. 

Ele declara: “ o ferro é quente porque contém muito calor. A água é mais fria que o ferro porque 

contém menos calor que ele. Quando os dois ficam juntos, parte do calor contido no ferro passa para 

a água, até que eles fiquem com o mesmo nível de calor… e, é aí que eles ficam em equilíbrio”. Tendo 

como referência as declarações do aluno e considerando os conceitos cientificamente corretos, analise 

as seguintes proposições: 

I. Segundo o conceito atual de calor, a expressão: “ O ferro é quente porque contém muito calor”, está 

errada. 

II. Em vez de declarar: “… parte do calor contido no ferro passa para a água”, o aluno deveria dizer 

que “ existe uma transferência de temperatura entre eles”. 

III. “ … até que eles fiquem com o mesmo nível de calor…e, aí é que eles ficam em equilíbrio” ́ correto, 

pois quando dois corpos atingem o equilíbrio térmico seu calores específicos se igualam. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 

b) Todas as proposições são verdadeiras.           

c) Apenas a proposição III é verdadeira.            

d) Apenas a proposição II é verdadeira. 

e) Apenas a proposição I é verdadeira.     

 

 

       



4)    Relacione as formas de conduzir o calor na coluna da esquerda com as figuras na coluna da direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Nas casas podem existir diversos tipos de pisos, entre eles a madeira e o azulejo que chamamos de 

piso frio. Essa denominação é porque sentimos o piso com azulejo mais frio do que o piso de madeira 

quando se está descalço. Explique por que sentimos o azulejo mais frio que a madeira, apesar de 

ambos estarem na mesma temperatura.  

 

 

6) Fazer a atividade 2 do seu livro na pág. 59. 

 

 

7)  https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/     (acessado em 29/04/2020) 

            Marque a alternativa correta a respeito do calor específico. 

a) Calor específico é a quantidade de energia fixa necessária para que 1g de uma determinada 

substância eleve sua temperatura em 1 °C. 

a) Condução 

 

 

 

 

b) Radiação 

 

 

 

 

c) Convecção 

 

 

https://www.coladaweb.com/ 

https://www.coladaweb.com/ 

https://www.coladaweb.com/ 

 (      ) 

 

 

 

 

 

 

(      ) 

 

 

 

 

 

(      ) 

Isso é uma 

fonte de 

calor. 



b) Calor específico é a quantidade de energia necessária para que 1 g de uma determinada substância 

sofra uma variação de 1 ºC. 

c) Quanto maior for o calor específico de uma substância, mais fácil ela sofrerá variações de 

temperatura. 

d) Quanto menor for o calor específico de uma substância, mais difícil será para que ela sofra variações 

significativas de temperatura. 

e) Calor específico é uma grandeza caraterística apenas de sólidos e gases, e representa a quantidade 

de energia necessária para que 1 g de uma determinada substância sofra uma variação de 1 °C. 

 

8) Qual a quantidade de calor sensível que devemos fornecer a 200 gramas de água para que ela suba a 

sua temperatura  de 10 ºC  para 20 ºC ? Lembre-se que c = 1 cal/g.ºC 

 

 
9) Sabendo-se que o calor latente de fusão da água vale Lf = 80 cal/g, calcule a quantidade de calor 

latente necessária para transformar 200g de gelo a 0 ºC em  de água líquida a 0 ºC 

 

10)  Relacione as mudanças de estado físico na coluna esquerda com as respectivas explicações na coluna 

direita. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) Fusão 

 

b) Solidificação 

 

 

 

c) Ebulição 

 

 

 

d) Condensação 

 

 

 

e) Sublimação 

Quando a matéria passa 

do estado gasoso para o 

estado líquido. 

Quando a matéria passa 

do estado sólido para o 

estado líquido. 

Quando a matéria passa 

do estado sólido para o 

estado gasoso. 

Quando a matéria passa 

do estado líquido para o 

estado sólido. 

Quando a matéria passa 

do estado líquido para o 

estado gasoso. 

(      ) 

 

 

(      ) 

 

 

(      ) 

 

 

(      ) 

 

 

(      ) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


