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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. 
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Prof. Luciano e Prof. Cláudio 

https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html
https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html


 

Livro Volume 2 – Unidade 1 – Energia mecânica 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

Introdução 

Dizemos que um corpo tem energia quando ele tem a capacidade de realizar trabalho, portanto um corpo e m 

movimento, ou que tenha condições de entrar em movimento tem energia. Nesta unidade vamos estudas as 

diferentes manifestações a energia cinética e a energia potencial.   

Unidade de energia  

A unidade de energia é a mesma unidade do trabalho, pois trabalho é uma forma de energia. No Sistema 

Internacional (SI) é o Joule (J). 

 
Cinética  
Energia cinética (Ec) 
 

Energia cinética (Ec) é a energia devido ao movimento do corpo, dizemos que um tem energia cinética (Ec) 

quando ele está em movimento. Um corpo de massa m, movendo-se com velocidade v, tem energia cinética, 

a qual é dada pela expressão:  

 
 

Ec = m.v2 

          2 
 

EC: energia cinética (medida em j); 

m: massa do corpo (em kg); 

v: velocidade do corpo (em m/s). 

 

 

 

 

 

Imagem de reprodução 

 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 09 a 17 do seu livro. 

 

 



 

Veja os vídeos abaixo (acessados em 01/05/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=3ESkxyY9qio 
https://www.youtube.com/watch?v=DpwdATCXoGk 
 

ATIVIDADES 

1) Resolver a atividade 1 e 2 da página 10 e 11 do livro de vocês. 

2) Resolver a atividade 3 da página 14 do livro de vocês. 

3) Resolver a atividade 1 da página 18 do livro de vocês. 

4) Uma moto de massa 350 kg move-se com velocidade de (40 m/s). Sua energia cinética (Ec) será?  

5) Dois corredores estão em circuito de provas o corredor A e B tem a massa de 80kg, a velocidade do A 

10 m/s e B 12 m/s. qual deles tem a maior energia cinética?  

6) Um caminhão possui 815 kg move-se em uma estrada em uma velocidade de 20 m/s, sua energia 

cinética corresponde a? 

 

Energia potencial gravitacional (Eg) 

 

 

Já virmos que o trabalho do peso não depende da trajetória, depende somente da posição final e inicial, pois o 

peso é uma força constante em intensidade, direção e sentido, portanto o peso é uma força conservativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem de reprodução 

 

A energia potencial gravitacional depende do referencial adotado, então h pode ser um valor positivo, negativo 

ou nulo, portanto a energia potencial gravitacional também pode ser positiva, negativa ou nula, e expressa por:  

https://www.youtube.com/watch?v=3ESkxyY9qio
https://www.youtube.com/watch?v=DpwdATCXoGk


 

Eg = m . g . h 
 

Eg: energia potencial gravitacional; 

m: massa do corpo; 

g: aceleração da gravidade (10 m/s2); 

h: altura do corpo em relação a um ponto (nível) de referência. 

 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 18 a 19 do seu livro. 

 

 

Veja os vídeos abaixo (acessados em 01/05/2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLDA6ZguYbc 
https://www.youtube.com/watch?v=Vp3X64xGnak 

 

ATIVIDADES 

1) Faça a atividade 2 do livro de vocês na pág. 20 e 21 

2) Um corpo de massa de 6 kg está posicionado a uma altura de 30m. Calcule a energia potencial 

gravitacional desse corpo. (adote g = 10 m/s2) 

3) Uma caixa de água tem 500 L, então tem 500 kg (500 L = 500 kg), está posicionada a uma altura 

de 5 m. Calcule a energia potencial gravitacional desse corpo. (g = 10 m/s2) 

4) Um corpo de massa m = 5,0 kg, está a uma altura h = 10 m, admitindo o solo como referência, 

calcular a energia potencial gravitacional. (adote g = 10 m/ s2) 

 

 
Energia mecânica  
 
Princípio da Conservação de Energia  

 

Sabemos que a energia se transforma em outros tipos de energia, as usinas hidrelétricas, por exemplo 

transformam a energia potencial da água em energia elétrica, um ferro de passar roupas transforma energia 

elétrica em energia térmica.  

Observando várias transformações de energia, concluiu-se que não se cria energia, nem se destrói, a energia 

apenas transforma-se de um tipo para outro tipo de energia, e formulou-se o princípio da conservação de 

energia. 

 

Energia Mecânica  

Energia Mecânica de um corpo é a soma da energia cinética e da energia potencial.  

Em = Ec + Ep 

https://www.youtube.com/watch?v=pLDA6ZguYbc
https://www.youtube.com/watch?v=Vp3X64xGnak


Supondo um sistema conservativo, isto é, um sistema onde não estão agindo forças dissipativas como atrito, 

resistência do ar, estão agindo somente forças conservativas. Por exemplo um corpo abandonado de uma 

posição B, caindo até uma posição A desprezando-se a resistência do ar.  

 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 24 a 26 do seu livro. 

 

 Veja o vídeo abaixo (acessado em 01/05/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=UlGDfJWPM5g&t=13s 

 

ATIVIDADE 

1) Faça a atividade 1 do livro de vocês na pág. 27. 

 

Energia Elétrica  

 

Não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção 

de ação e/ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimento de corpos, calor, 

eletricidade etc. Segundo o Princípio de Lavoisier, a energia não pode surgir do nada e nem pode ser 

destruída. A única possibilidade que existe é a transformação de um tipo de energia em outro, como a energia 

da queda d´água nas hidrelétricas que é convertida em energia elétrica. 

 

Energia renovável e não renovável  

Os tipos de energia provenientes de fontes finitas (fontes de energia que terão um fim) são denominados de 

energias não renováveis. Esse é o caso da energia gerada a partir dos combustíveis fósseis, como o petróleo e 

o carvão. Já a energia gerada a partir de fontes que possuem capacidade de reposição natural são denominadas 

de energias renováveis ou limpas. Esse é o caso da energia proveniente da luz do sol e da energia oriunda da 

força dos ventos (energia eólica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A energia pode manifestar-se de inúmeras formas 

Imagem de reprodução 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UlGDfJWPM5g&t=13s
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/lei-lavoisier.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/energia-limpa.htm


 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 30 a 32 do seu livro. 

 

Veja os vídeos abaixo (acessados em 01/05/2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdgYTLW4ec4 
https://www.youtube.com/watch?v=c0EvXIQZudM 

 

ATIVIDADES 

 

1) Site dois exemplos de energia renovável e não renovável  

2) Comente sobre a utilização de energia renovável para o crescimento do nosso país e o grandes 

desafios para a preservação do meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdgYTLW4ec4
https://www.youtube.com/watch?v=c0EvXIQZudM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/equilibrio-termico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/equilibrio-termico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades-si.htm


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    (ver até o tempo 3:09) 

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

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

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

 

ATIVIDADES 

1) Atividade 1da pág. 45 

2) Atividade 2 da pág. 47 

3) https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/  (acessado em 29/04/2020) 
(AFA-SP) Assinale a alternativa que define corretamente calor. 

(a) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. 

(b) É uma forma de energia contida nos sistemas. 

(c) É uma energia de trânsito, de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. 

https://www.youtube.com/watch?v=LwTXl5Hc6LQ
https://www.youtube.com/watch?v=QUvmXOY2WvI
https://www.youtube.com/watch?v=CgQyQd8_AQM
https://www.youtube.com/watch?v=Hb-C2JUinVU
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/


(d) É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. 

(e) É uma forma de energia em trânsito, do corpo mais frio para o mais quente. 

4) https://fisicaevestibular.com.br/  (acessado em 29/04/2020) 
 

(UFP-RS) Considere as afirmações a seguir: 

I. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. 

II. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. 

III. Calor é transferência de temperatura de um corpo para outro. 

IV. Calor é uma forma de energia em trânsito 

Das afirmações acima, pode-se dizer que: 

 

a) I, II, III e IV são corretas          

b) I, II, III são corretas          

c) I, II e IV são corretas          

d) II e IV são corretas 

e) II e III são corretas 

 

5) https://fisicaevestibular.com.br/  (acessado em 29/04/2020) 
 

(OSEC-SP) O fato de o calor passar de um corpo para outro deve-se a: 

a) quantidade de calor existente em cada um.                            

b) diferença de temperatura entre eles. 

c) energia cinética total de suas moléculas.                                

d) o número de calorias existentes em cada um. 

e) nada do que se afirmou acima é verdadeiro.  

6) https://fisicaevestibular.com.br/  (acessado em 29/04/2020) 
 

(PUC-MG) Se ocorre troca de calor entre dois corpos, é correto dizer que, no início desse processo, são 

diferentes: 

 

 

 

 

 

https://fisicaevestibular.com.br/
https://fisicaevestibular.com.br/
https://fisicaevestibular.com.br/


a) Suas massas.              

b) Suas capacidades térmicas.              

c) Seus calores específicos.             

d) Suas temperaturas. 

 

7) https://fisicaevestibular.com.br/  (acessado em 29/04/2020) 
 

(FEI-SP) Um sistema isolado termicamente do meio possui três corpos, um de ferro, um de alumínio e 

outro de cobre. 

 

 

 

 

 

 Após um certo tempo verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Podemos 

concluir que: 

a) o corpo de cobre também aumentou a sua temperatura. 

b) o corpo de cobre ganhou calor do corpo de alumínio e cedeu calor para o corpo de ferro. 

c) o corpo de cobre cedeu calor para o corpo de alumínio e recebeu calor do corpo de ferro. 

d) o corpo de cobre permanece com a mesma temperatura. 

e) o corpo de cobre diminuiu a sua temperatura. 

 

8) https://fisicaevestibular.com.br/  (acessado em 29/04/2020) 
 

(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: 

https://fisicaevestibular.com.br/
https://fisicaevestibular.com.br/


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) Todas as proposições são verdadeiras           

b) Apenas a proposição I é verdadeira           

c) Apenas a proposição II é verdadeira 

d) Apenas a proposição III é verdadeira            

e) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/   (acessado em 29/04/2020 

https://www.infoescola.com/quimica/estados-fisicos-da-materia/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/04/mudancas-estados-fisicos.jpg
https://www.infoescola.com/


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 respectivamente descrevem a quantidade que precisa 

ser adicionada ou removida de uma substância. 

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: 

https://alunosonline.uol.com.br/    (acessado em 29/04/2020) 

https://www.infoescola.com/fisico-quimica/fusao/
https://www.infoescola.com/termodinamica/vaporizacao/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/pontos-de-fusao-e-ebulicao/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/calefacao/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/ebulicao/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/evaporacao/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/solidificacao/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/sublimacao/
https://www.infoescola.com/quimica/dioxido-de-carbono/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/gelo-seco/
https://alunosonline.uol.com.br/


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 Celsius ou que é necessário retirar 1 cal para que a temperatura 

diminua em 1º Celsius. 

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  (ver 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 

 

 ATIVIDADES 

1) Fazer a atividade 1 do seu livro na pág. 56. 
2) Fazer a atividade 2 do seu livro na pág. 59. 
3)  http://fisicasp.com.br/    (acessado em 29/04/2020)                                                                       

(Eear 2017) Um estudante irá realizar um experimento de física e precisará de 500 g de água a 0 ºC.  

Acontece que ele tem disponível somente um bloco de gelo de massa igual a 500 g e terá que 

transformá-lo em água. Considerando o sistema isolado, a quantidade de calor, em cal, necessária para 

que o gelo derreta será: Dados: calor de fusão do gelo LF = 80 cal g ºC  
a) 40  

b) 400  

c) 4.000  

d) 40.000 

4) 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. 

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

uma variação de 1,8 °F. 

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. 

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

Ao colocar bebidas quentes em copos de alumínio, qualquer pessoa sentirá desconforto em segurar o copo e 

beber o líquido. Isso ocorre porque: 

https://www.youtube.com/watch?v=NurgtpqrUzU
https://www.youtube.com/watch?v=isPzCiQ0WEs
https://www.youtube.com/watch?v=BnFPF907l3Q
https://www.youtube.com/watch?v=t0vsxqizBS4
http://fisicasp.com.br/
https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/
https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/


a) por mais que seja um isolante térmico, o alumínio possui baixo calor específico e facilmente sofre variações 

de temperatura. 

b) o alumínio possui alto calor específico e facilmente sofre variações de temperatura. 

c) o alumínio é um ótimo condutor térmico de baixo calor específico. 

d) o alumínio possui baixo calor específico e, por isso, facilmente sofre variações de temperaturas. 

e) o alumínio, tipo de material ferromagnético, possui baixo calor específico e, por isso, facilmente sofre 

variações de temperaturas. 

 

 

6) Quatro grandes blocos de gelo, de mesma massa e à mesma temperatura inicial, envoltos em plástico 

impermeável, são pendurados na parede de um quarto à temperatura de 25°C, com portas e janelas fechadas. 

Conforme a figura a seguir, os blocos A e B estão pendurados próximos ao teto e os blocos C e D estão 

próximos ao chão. Os blocos A e D estão enrolados em cobertores; os outros dois não estão. Considere que o 

único movimento de ar no quarto se dá pela corrente de convecção. 

 

 

 

 

 

 

a) Reproduza a figura e indique com setas o sentido do movimento do ar mais quente e do ar mais frio. 

b) Qual dos blocos de gelo vai derreter primeiro e qual vai demorar mais para derreter? 

7)A figura abaixo representa um corte transversal numa garrafa térmica hermeticamente fechada. Ela é 

constituída por duas paredes. A parede interna é espelhada em suas duas faces e entre ela e a parede externa 

existe uma região com vácuo. Como se explica o fato que a temperatura de um fluido no interior da garrafa 

mantém-se quase que inalterada durante um longo período de tempo ? 

a) A temperatura só permanecerá inalterada, se o líquido estiver com uma baixa temperatura. 

b) As faces espelhadas da parede interna impedem totalmente a propagação do calor por condução. 

c) Como a parede interna é duplamente espelhada, ela reflete o calor que chega por irradiação, e a região de 

vácuo evita a propagação do calor através da condução e convecção. 

d) Devido à existência de vácuo entre as paredes, o líquido não perde calor para o ambiente através de radiação 

eletromagnética. 



e) Qualquer material plástico é um isolante térmico perfeito, impedindo, portanto, toda e qualquer propagação 

de calor através dele. 

 

 

 

 

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. 
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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. 
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Prof. Luciano e Prof. Cláudio 

https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html
https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html


 

Livro Volume 2 – Unidade 3 – Som e Energia Sonora 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

Introdução 

Nesta unidade, vamos estudar o Som o seu processo mecânico e todas as formas possível para a sua 

reprodução. Explorando suas características das ondas sonoras, as funções da audição e alguns instrumentos 

sonoros. 

 

Ondas e suas características  

 

O som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios a partir da vibração de suas moléculas. 

Os sons são percebidos por nós quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo, que são traduzidos em 

estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro, que os interpreta. 

Sendo assim, definido como a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda longitudinal, se 

propagando tridimensionalmente pelo espaço e apenas em meios materiais, como o ar ou a água. Para que esta 

propagação ocorra, é necessário que aconteçam compressões e rarefações em propagação do meio. Estas ondas 

se propagam de forma longitudinal. Quando passa, a onda sonora não arrasta as partículas de ar, por exemplo, 

apenas faz com que estas vibrem em torno de sua posição de equilíbrio. Como as ondas sonoras devem ser 

periódicas, é válida a relação da velocidade de propagação. 

 

 

Imagem de reprodução 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 70 a 71 do seu livro. 

 

Veja o vídeo abaixo (acessado em 01/05/2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oskoavP36OE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oskoavP36OE


ATIVIDADE 

1) Resolver a atividade 1 da página 72 e 73 do livro de vocês. 

 

Ondas sonoras  

O som é uma onda mecânica (tipo de onda que precisa de um meio de 

propagação), tridimensional (propaga-se em todas as direções) e longitudinal (o tipo de vibração que gera é 

paralela à sua propagação). A imagem abaixo representa o esquema de uma onda sonora, mostrando-nos uma 

fonte sonora apontada para a direita, bem como as regiões de compressão e rarefação das moléculas de ar, o 

que caracteriza as ondas sonoras como longitudinais. 

 

 

 

As ondas sonoras podem sofrer os fenômenos ondulatórios da reflexão, refração, difração e interferência. 

Um exemplo de reflexão é o eco, que se caracteriza pela distinção entre o som produzido por uma fonte e o 

som refletido por um obstáculo. Como exemplo de refração dessas ondas, podemos citar a ocorrência de algo 

parecido com as miragens. Em dias quentes, em virtude da mudança no índice de refração do ar próximo a 

superfícies muito quentes, o som sofre desvios – esse fenômeno é dificilmente percebido. A difração, por sua 

vez, ocorre quando as ondas sonoras contornam obstáculos. Quando a porta de um ambiente está entreaberta, 

por exemplo, podemos ouvir o som produzido lá dentro. Finalmente, a interferência é um fenômeno decorrente 

do encontro de ondas sonoras produzidas por mais de uma fonte. Nesse contato, uma onda pode destruir a 

outra, a chamada interferência destrutiva, e gerar, mesmo em um ambiente barulhento, regiões de silêncio. 

Existem propriedades relacionadas com a nossa capacidade de percepção do som que são denominadas 

de propriedades fisiológicas do som. O ouvido humano não consegue captar todas as frequências a que está 

exposto, mas existe um intervalo de frequências audível para os seres humanos, que varia aproximadamente 

de, no mínimo, 20 Hz a, no máximo, 20.000 Hz. Sons abaixo do mínimo percebido pelo sistema de audição 

humano são denominados de infrassons. Já os sons acima do máximo de captação são chamados 

de ultrassons. Outros animais, tais como cães, gatos e morcegos são capazes de ouvir faixas muito mais 

amplas de frequências. 

A velocidade com que as ondas sonoras são propagadas depende, exclusivamente, das características 

do meio em que se deslocam, no ar, a velocidade do som é de aproximadamente 340 m/s. 

Como o som tem propriedades ondulatórias, ele pode sofrer diversos fenômenos, tais como a reflexão, 

refração, difração e interferência. Nesse último, duas ou mais ondas sonoras podem tanto ser anuladas quanto 

ser somadas, de acordo com a posição em que se encontram. 



 

 

 

Características do som  

As principais características que distinguem um som de outro som são três: altura, intensidade e timbre. 

• Altura: A altura do som diz respeito à sua 

frequência. Sons altos são aqueles que apresentam grandes 

frequências, também chamados de sons agudos. Os sons baixos, por 

sua vez, são aqueles que apresentam baixas frequências, tratando-

se, portanto, de sons graves. 

• Intensidade: A intensidade do som diz respeito à quantidade de 

energia que a onda sonora transmite. Essa intensidade está 

relacionada à amplitude da onda sonora: quanto maior a sua 

amplitude, maior será sua intensidade. Essa propriedade do som é 

medida em decibel: sons intensos são chamados de sons fortes, 

enquanto os sons de baixa intensidade são chamados de sons fracos. 

• Timbre: O timbre do som é o que nos permite distinguir a natureza 

de sua fonte. Ao ouvirmos dois sons de mesma frequência e intensidade, mas que foram produzidos por 

instrumentos diferentes, podemos facilmente diferenciá-los. O timbre é o modo de vibração da onda 

sonora, e cada fonte sonora possui o seu timbre característico. 

 

Ondas e o Som  

O som é uma longitudinal, já que ele se propaga na mesma direção da vibração responsável por produzi-lo. 

Além disso, o som é uma onda mecânica, pois só é capaz de propagar-se em meios físicos como ar, água, 

metal etc. Sendo uma onda, o som apresenta propriedades, como velocidade de propagação, comprimento 

da onda, frequência e amplitude:  

• A velocidade (v) do som depende do meio no qual ele é propagado, meios físicos de maior elasticidade 

tendem a propagar o som com mais facilidade, em razão da proximidade entre as suas moléculas. Para 

comparação, enquanto o som propaga-se no ar a uma velocidade próxima de 340 m/s, sua velocidade 

de propagação pode superar 5000 m/s, quando ele é propagado em uma barra de ferro. 

• A frequência (f) de uma onda sonora é medida em Hz, essa frequência define a sua altura, isto é, quanto 

maior é a frequência do som, mais agudo, ou alto, esse som é. Ao contrário, sons de baixas frequências 

são chamados de sons graves, ou baixos. Os seres humanos são capazes de perceber somente sons entre 

20 Hz e 20.000 Hz. 

• O comprimento de onda (λ) do som é o espaço necessário para que a onda sonora produza uma 

oscilação completa, também pode ser entendido como a distância entre duas cristas ou dois vales de 

uma onda. Metade de um comprimento de onda é o equivalente à distância entre uma crista e um vale. 

• A amplitude da onda sonora define a sua intensidade, ou a quantidade de energia que essa onda carrega 

consigo, que também pode ser entendida como o “volume do som”. A amplitude da onda sonora é 

mostrada no perfil de onda mostrado na figura abaixo: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A figura acima relacionada a  intensidade da onda sonora com a distância que ela percorre. 

 

Velocidade do Som  

 

A velocidade do som é medida em relação ao meio em que ele é propagado. Não existe velocidade relativa 

entre o som e o seu observador, e esse comportamento dá origem ao efeito Doppler: a mudança na frequência 

aparente do som em razão do movimento relativo entre uma fonte sonora e um observador. 

Podemos calcular a velocidade do som se conhecemos a sua frequência e o seu comprimento de onda. Para 

tanto, basta fazermos o seguinte cálculo: 

 

V = λ . f 

V: velocidade do som  

λ: comprimento de onde  

f: frequência 

 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 73 a 77 do seu livro. 

 

Veja os vídeos abaixo (acessados em 01/05/2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_1yNlCSQQb4 

https://www.youtube.com/watch?v=JFnryv_L-1U 

https://www.youtube.com/watch?v=hTcRIl29NKU 

 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-efeito-doppler.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_1yNlCSQQb4
https://www.youtube.com/watch?v=JFnryv_L-1U
https://www.youtube.com/watch?v=hTcRIl29NKU


ATIVIDADES 

 

1) Resolver a atividade 2 da página 74 do livro de vocês. 

2) Resolver a atividade 3 da página 75 do livro de vocês. 

3) Resolver a atividade 4 da página 76 e 77 do livro de vocês. 

4) Resolver a atividade 5 da página 78 do livro de vocês. 

5) Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

O _____________ é a qualidade do som que permite a distinção entre as fontes sonoras, mesmo que estas 

emitam sons de mesma frequência e intensidade. Já a ___________ está relacionada à _____________ 

das ondas sonoras. Sons _____________ possuem alta frequência, sons _______________ possuem baixa 

frequência. 

      a) Timbre, intensidade sonora, frequência, grave, agudo. 

      b) Timbre, altura, frequência, graves, agudos. 

      c) Timbre, altura, frequência, agudos, graves. 

     d) Timbre, frequência, altura, altos, graves. 

     e) Timbre, altura, frequência, baixos, altos 

 

6) Um homem assiste a um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico. Ao ouvir 

o som de um piano, violão e violino tocando a mesma nota musical, o homem teve condição de 

distinguir cada um dos instrumentos. Qual é a qualidade das ondas sonoras que permitiu tal distinção? 

a) Volume 

b) Nível de intensidade sonora 

c) Altura 

d) Amplitude 

e) Timbre 

       7)   Uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. 

Sabendo que           o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte é de 200 cm, determine a 

velocidade de propagação das   ondas sonoras na água. 

 

a) 1400 m/s 

b) 1480 m/s 

c) 1500 m/s 

d) 340 m/s 

e) 7400 m/s 



Intensidade do Som  

 

Intensidade do som é a quantidade de energia que as ondas sonoras transferem, através de uma área, durante 

o intervalo de tempo de um segundo. Ela é usada para medir o fluxo de energia que é transportado por 

uma onda sonora. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a intensidade do som é medida em 

unidades de W/m². 

É provável que você já tenha ouvido falar sobre decibels (dB). Essa medida de intensidade sonora é usada 

para se comparar a intensidade de diferentes sons (de mesma frequência). O decibel é uma unidade derivada 

do bel (B), que é uma escala logarítmica que compara a intensidade de um som com a menor intensidade de 

som que pode ser observada pelo ser humano. Frequentemente a escala de bel é expressa em décimos de sua 

unidade, chamados de decibels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem de reprodução 

O decibelímetro é usado para medir a intensidade sonora 

 

Antes de continuarmos, sugerimos a leitura do nosso artigo sobre o que é som, para que você possa 

compreender o conteúdo deste artigo com maior clareza. 

 

 

 

✓ Agora você deverá ler o texto da página 81 a 93 do seu livro. 

 

 

Veja o vídeo abaixo (acessado em 01/05/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=kR5FSlOPrhI 

ATIVIDADES 

1) Faça a atividade 1 do livro de vocês na pág. 83 

2) Faça a atividade 2 item 1 e 2 do livro de vocês na pág. 86 e 87 

3) Faça a atividade 3 do livro de vocês na pág. 88 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/ondas-sonoras.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-que-som.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kR5FSlOPrhI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html
https://blog.clubedeautores.com.br/2020/03/o-clube-de-autores-nos-tempos-do-covid-19.html


 

Livro Volume 2 – Unidade 4 -  Efeitos de uma força aplicada 

Classificação dos Meios Ópticos 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

Meios de propagação da luz 
Sabemos que quando uma fonte de luz, extensa ou pontual, emite um feixe de luz (ou luminoso), a luz passa 

a se propagar a uma velocidade de 300.000 km/s, no vácuo. Não somente no vácuo, mas a luz também tem a 

capacidade de se propagar em outros meios. Diferentes meios materiais, como, por exemplo, ar, vidro, água, 

tijolo, comportam-se de forma distinta ao serem atravessados pelos raios de luz, ou até mesmo impedem a 

propagação dos raios de luz através de seu interior. Por esse motivo, esses meios são classificados em: 

- Meio transparente 

Um meio é dito transparente quando ele permite a propagação regular da luz. Ou seja, um objeto colocado 

atrás dele pode ser percebido com detalhes, com nitidez. Por exemplo, papel celofane, vidro, ar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meio translúcido 

Um meio é dito translúcido quando a propagação da luz ocorre de forma irregular, ou seja, eles são meios 

intermediários. Por exemplo, papel vegetal, vidro fosco, etc. Nesse tipo de meio óptico o observador não 

consegue enxergar com nitidez o objeto através do meio. 

 

 

 

 

https://canaltech.com.br/ 

https://canaltech.com.br/


 

 

- Meio opaco 

É o meio óptico que não permite a propagação da luz. Por exemplo, madeira, placa metálica, tijolo, etc. Nesse 

tipo de meio o observador não consegue enxergar o objeto através do meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora você deverá ler o texto da pág. 102 do seu livro intitulado 

Classificação dos meios ópticos até a pág. 103. 

https://www.youtube.com/watch?v=o-xnlZXc0Pk 

https://www.youtube.com/watch?v=OSljSYo6koM 

 

 

 

 

 

1) Faça a atividade 2 da pág. 103 do seu livro. 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/ 
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https://pequenoscientistassanjoanenses.wordpress.com/ 

Agora faça os exercícios a seguir 

https://www.youtube.com/watch?v=o-xnlZXc0Pk
https://www.youtube.com/watch?v=OSljSYo6koM
https://brasilescola.uol.com.br/
https://sites.ifi.unicamp.br/
https://pequenoscientistassanjoanenses.wordpress.com/


2) https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/   (acessado em 30/04/2020) 

(Unitau) Dois raios de luz, que se propagam em um meio homogêneo e transparente, interceptam-se em certo 

ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que: 

a) os raios luminosos cancelam-se. 

b) mudam a direção de propagação. 

c) continuam propagando-se na mesma direção e sentindo que antes. 

d) propagam-se em trajetórias curvas. 

e) retornam em sentidos opostos. 

3) https://fisicaevestibular.com.br/   (acessado em 30/04/2020) 

 
(FEI-SP) A luz solar se propaga e atravessa um meio translúcido. Qual das alternativas a seguir 

representa o que acontece com a propagação dos raios de luz? 

 

 

Fontes de Luz – Visão e Cores dos Objetos 

Inicialmente você deverá ler o texto abaixo. 

 

Fontes de luz 

As fontes de luz podem ser naturais ou artificiais. O sol é uma fonte primária de luz natural enquanto as 

lâmpadas são fontes de luz artificiais. A luz é uma onda eletromagnética que, no caso da natural, tem o sol 

como fonte e, no caso da artificial, é uma energia gerada a partir de fontes alternativas. 

Fonte de luz natural 

A luz natural é autogerada e divide-se em um espectro de cores, as cores visíveis dos raios. O espectro contém 

luz com comprimentos de ondas mais curtos e próximos ao violeta em uma das extremidades e luz com 

comprimentos de onda mais longos e próximos ao vermelho em outra. 

Esses raios são chamados de: 

• Ultravioleta; 

• Infravermelho. 

https://www.estudokids.com.br/  (acessado em 30/04/2020) 

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/
https://fisicaevestibular.com.br/
https://www.estudokids.com.br/


Ambos os raios não são visíveis ao olho humano. O espectro completo da luz de fontes naturais é o ideal para 

a vida animal e vegetal no planeta Terra, é esse tipo que permite que plantas e animais se desenvolvam. 

O sol é uma fonte de luz natural, também é conhecido como fonte de luz primária. A lua não é considerada 

uma fonte de luz primária, pois trabalha difundindo a luz de uma fonte primária. Neste caso dá-se o nome de 

corpo iluminado ou fonte de luz secundária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Reprodução 

Qual a importância da luz natural para os seres vivos? 

A exposição moderada à luz solar é saudável e beneficia todos os seres vivos do planeta Terra. A luz natural 

aumenta a energia e o metabolismo, impulsiona o sistema imunológico e ajuda a produzir a vitamina D, 

elementos essenciais ao corpo humano. 

Qual a importância do escuro nos seres vivos? 

A escuridão é um fator inerente à fotoatividade nos organismos, ajuda a rejuvenescer e a restaurar as formas 

de vida em nível celular. 

Fonte de luz artificial 

A luz artificial é gerada por fontes de energia não naturais. A maioria das atividades humanas seriam 

praticamente impossíveis se não existissem fontes alternativas de luz. Ela pode ser controlada de acordo com 

as vontades e as necessidades do homem. É possível monitorar adequadamente a intensidade, a qualidade e a 

quantidade de luz para determinadas situações. Essa não tem um espectro de cores ou comprimentos de onda 

tão variados quanto a luz natural, fazendo com que seja menos benéfica. 

Como exemplos, podemos citar como fontes de luz artificial a vela em chamas, a lâmpada e as lanternas. 

 

 

 



A Óptica e as cores dos objetos 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/    acessado em 30/04/2020 

A óptica e as cores se relacionam através dos fenômenos da refração, reflexão e dispersão da luz. 

 

É intrigante como percebemos o mundo a nossa volta, como enxergamos os objetos, as pessoas, as cores e a 

natureza em geral através dos nossos olhos, que são os órgãos responsáveis por captar a luz proveniente 

dos objetos. Você já se perguntou como conseguimos diferenciar as cores dos objetos? Essa resposta depende 

de muitas variáveis, por isso, vamos analisar inicialmente de que forma a luz é emitida pelos objetos. 

O que é a cor? 

Entre os vários fenômenos relacionados com a luz, podemos dizer que a refração e a reflexão difusa da luz 

são os grandes responsáveis pela nossa percepção visual dos objetos. 

Sabemos que a luz branca proveniente do Sol ou de uma lâmpada é uma onda eletromagnética composta por 

diversas outras ondas eletromagnéticas, que se diferenciam por seu comprimento de onda, mas que se 

assemelham pela sua velocidade de propagação no vácuo. Assim, cada cor é uma onda eletromagnética. 

Isaac Newton (1642 – 1727) fez uma experiência na qual fazia um feixe de luz branca atravessar um 

prisma de vidro. Ao atravessar esse prisma, essa luz era refratada, ou seja, sofria desvios e era decomposta, 

de forma que se podia observar sete cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A esse 

conjunto de cores separadas, dá-se o nome de espectro da luz visível, pois, ao atravessar um prisma invertido, 

as cores juntam-se novamente, resultando na luz branca visível. 

 

Isaac Newton realizando experimentos com a luz 

 

Veja o espectro eletromagnético abaixo e note que a faixa da luz visível é bem pequena, portanto, a maior 

parte das radiações não são visíveis ao olho humano. 
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Note que no espectro eletromagnético a faixa da luz visível é bem pequena. 

 

Como percebemos as diferentes cores? 

Como a luz branca é uma composição de todas as outras cores, quando iluminamos um objeto com ela e o 

enxergamos, por exemplo, da cor azul, é porque esse objeto refletiu difusamente a luz de cor azul e absorveu 

todas as outras luzes. De outra forma, se enxergamos esse objeto como branco, é porque ele refletiu 

difusamente todas as cores. Se for visto da cor negra, é porque o objeto absorveu todas as cores que incidiram 

sobre ele. 

Além disso, podemos ver somente objetos que emitem luz, que são chamados de fontes primárias de luz, ou 

os objetos que refletem a luz que recebem. A esses últimos chamamos de fontes secundárias. A luz vinda 

das fontes secundárias chega aos nossos olhos, passa pela córnea e chega até a lente, que é o cristalino. 

Essa lente é delgada e convergente e pode deformar-se, tornando-se mais ou menos convergente, pois está 

ligada aos músculos ciliares que se contraem. A imagem é formada invertida na retina e, por meio do nervo 

óptico, é encaminhada até o centro da visão, no cérebro, onde é interpretada. 

Os receptores visuais de nossos olhos são os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão 

colorida (o olho possui cerca de 7 milhões de cones); e os bastonetes são responsáveis pela visão noturna, 

uma vez que não são sensibilizados pelas variações de cor e, por isso, contribuem muito para a adaptação 

visual. 

Curiosidade 

A falta de vitamina A no organismo prejudica a atuação dos bastonetes. Isso ocorre porque a sensibilização 

deles ocorre pela regeneração de uma substância chamada rodopsina. Quando a claridade aumenta muito, a 

rodopsina desaparece e, ao escurecer, essa substância regenera. Se existe deficiência de vitamina A, a 

regeneração da rodopsina ficará prejudicada, e o indivíduo acaba desenvolvendo uma doença chamada de 

cegueira noturna. 

 

O arco íris: resultado da dispersão, refração e reflexão da luz 
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https://www.youtube.com/watch?v=-X4t8hib8Dk 

https://www.youtube.com/watch?v=GDN8Uyw1uRI 

 

 

 

 

1) Faça a atividade 1 da pág. 123 do seu livro. 

2) Faça a atividade 2 da pág. 125 do seu livro. 

3) https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/   (acessado em 30/04/2020) 

Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. 

a) Fósforo, Sol, Lua 

b) Lua, Júpiter, Sol 

c) Vela acesa, Sol, Lua 

d) Estrelas, Fósforo aceso, Sol 

e) Estrelas, pilha de lanterna e Sol. 

 

Agora você deverá ler na pág. 123 

do seu livro o texto intitulado Fontes 

de luz e Visão e cores dos objetos 

até a pág. 124.  

Agora faça os exercícios a seguir 

https://www.youtube.com/watch?v=-X4t8hib8Dk
https://www.youtube.com/watch?v=GDN8Uyw1uRI
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/


4) https://exerciciosweb.com.br/      (acessado em 30/04/2020) 

( ifsul/2015) Uma almofada listrada nas cores vermelha e branca é colocada em uma peça escura e 

iluminada com luz monocromática azul. As listras vermelhas e brancas são vistas, respectivamente, 

como 

a) brancas e pretas. 

b) azuis e pretas. 

c) azuis e brancas. 

d) pretas e azuis 

5) https://fisicaevestibular.com.br/    (acessado em 30/04/2020) 

    (FGV-SP) Os versos a seguir lembram uma época em que a cidade de São Paulo tinha iluminação a 

gás: 

 

“Lampião de gás! 

Lampião de gás! 

Quanta saudade 

Você me traz. 

Da sua luzinha verde azulada 

Que iluminava a minha janela 

Do almofadinha, lá na calçada 

Palheta branca, calça apertada” 

(Zica Bergami) 

Quando uma “luzinha cor verde azulada” incide sobre um cartão vermelho, a cor da luz absorvida é: 

a) verde e a refletida é azul          

b) azul e a refletida é verde              

c) verde e a refletida é vermelha            

d) verde azulada e nenhuma é refletida             

e) azul e a refletida é vermelha 

 

https://exerciciosweb.com.br/
https://fisicaevestibular.com.br/


6) https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/    (acessado em 01/05/2020) 

(PUC-SP) Observe atentamente a imagem abaixo. Temos uma placa metálica de fundo preto sobre a qual 

foram escritas palavras com cores diferentes. Supondo que as cores utilizadas sejam constituídas por 

pigmentos puros. Ao levarmos essa placa para um ambiente absolutamente escuro e a iluminarmos com luz 

monocromática azul,  escreva quais serão as únicas palavras e cores resultantes, respectivamente, que serão 

percebidas por um observador de visão normal. 

 

7) Um torcedor do Lambari Futebol Clube (LFC) foi assistir a uma partida com a camisa do seu time do 

coração. A camisa do LFC é amarela com listras horizontais brancas. Com quais cores seria percebida a 

camisa do LFC, em uma partida à noite, se em determinado momento todo o estádio fosse iluminado com 

luz monocromática azul? 

8) https://fisicaevestibular.com.br/    (acessado em 01/05/2020) 

(UnB-DF) Sob incidência de luz branca, um tecido listrado é visto nas cores branca, vermelha e azul. Com 

que cores este tecido será visto quando iluminado por um feixe de luz monocromática de cor vermelha? 
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