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Apresentação do produto 

 O produto apresentado é uma sequência didática, elaborada para as turmas de 

Manobra e Operações do Grupo de Recebimento do Submarino classe S-BR, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, a ser adotada para o ensino da 

unidade de Termologia, a nível de Ensino Médio, na modalidade Blended Learning, 

sendo parte das atividades conduzidas presencialmente e a outra parte à distância. Foi 

organizada em um ciberespaço com recursos interativos para trabalhar tópicos de 

Termometria, Calorimetria, Dilatação dos Sólidos, Comportamento Térmico dos Gases 

e Termodinâmica, onde os alunos podem trocar informações, tirar dúvidas, realizar 

pesquisas, aprender com seus pares e com o tutor
1
 através de fóruns de discussão e 

chats, além de ter acesso a questionários de diversos tipos, vídeos, links para 

experimentos virtuais  e documentos em PDF. 

O motivo que levou à escolha deste tema para a sequência didática em questão 

foi a grande familiarização dos alunos com a observação dos fenômenos térmicos em 

seu cotidiano de trabalho profissional. Além disso, trata-se de um tema abrangente a 

todas as profissões dos envolvidos na pesquisa. 

A sequência didática elaborada buscou o desenvolvimento de atividades de 

forma a proporcionar melhorias para as aulas de Física no sentido de estimular: a 

pesquisa, a busca por novos conhecimentos e o aumento da interação entre os 

indivíduos participantes, além de propiciar o compartilhamento de informações, por 

meio da aprendizagem colaborativa. 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral dessa sequência didática é que os alunos consigam identificar 

nas atividades propostas uma relação entre os conceitos físicos estudados em teoria e 

possam visualizá-los em aplicações práticas na vida cotidiana, principalmente no que 

tange às profissões envolvidas. No entanto, acreditamos que esse material possa ser 

aplicado em outro contexto, como no ensino médio regular. 

  

                                                             
1 na modalidade Blended Learning, o professor assume, além de suas funções tradicionais relacionadas ao 

ensino presencial, outras características afetas ao Ensino a Distância atuando também como tutor, um 

mediador cuja função não é apresentar os conteúdos, mas acima de tudo, orientar, organizar e dinamizar o 

processo de ensino-aprendizagem, fomentando a busca pelo conhecimento por parte do aluno que assume 

uma postura mais do que ativa, melhor dizendo interativa. 
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1 AVALIAÇÃO DIGNÓSTICA 1 

  

 Tempo Previsto: duas aulas de 50 minutos. 

Objetivos Específicos: 

 Verificar os conhecimentos prévios gerais de Física do Ensino Médio adquiridos 

pelos alunos antes do início do curso. 

Metodologia utilizada: 

 Esta primeira avaliação deve ser aplicada antes do início da sequência didática. 

A partir dos resultados será possível detectar as principais deficiências de aprendizagem 

dos alunos de uma maneira geral e preparar as aulas com uma abordagem mais 

adequada ao nível de conhecimentos prévios dos sujeitos. 

A Avaliação: 

QUESTÃO 1 

 

Atualmente é comum utilizar filmes de PVC transparente para embalar alimentos e 

guardá-los na geladeira. Um rolo de PVC à venda apresenta a gramatura do produto 

igual a 12,50 g/m², e as dimensões de 28 cm x 30 m. A massa do filme deste produto, 

em gramas, é de: 

 

a) 12,5 

b) 37,5 

c) 90 

d) 105 

 

QUESTÃO 2 

 

A explosão de uma estrela supernova foi registrada por um telescópio, numa galáxia 

situada aproximadamente a 1,6 x 10
21

 m. Considerando o valor de 1 ano-luz = 10¹³ km, 

pode-se dizer que o telescópio registrou um evento ocorrido no passado, há cerca de: 

 

a) 16 anos 

b) 300.000 anos 

c) 160.000 anos 

d) 4.800.000 anos 
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QUESTÃO 3 

Um laser-pointer é ligado para lançar um feixe luminoso através de um aquário cheio 

de água. O feixe atravessa também uma grande bolha de ar, no interior do aquário. Qual 

dos gráficos abaixo melhor representa a velocidade V do feixe do laser em função do 

espaço d percorrido no interior do aquário, de acordo com a descrição feita? 
 

 

 

 

QUESTÃO 4 

 

Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele 

fará para carregar a caixa na Lua será: 

 

a) maior que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e seu peso aumentará.  

b) maior que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso 

aumentará.  

c) menor que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e seu peso permanecerá 

constante.  

d) menor que na Terra, já que a massa da caixa aumentará e seu peso diminuirá.  

e) menor que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso 

diminuirá. 

 

QUESTÃO 5 

 

Um estudante brasileiro, fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, envia um e-mail para 

sua mãe dizendo que fez um exame médico e que sua temperatura estava em torno de 98 

°F. Pode-se dizer que: 

 

a) A temperatura do estudante na escala Celsius era de 37,8 °C. 

b) O estudante estava em estado febril (36,5ºC a 37,5ºC). 

c) Sua temperatura era de 273 K. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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QUESTÃO 6 

 

Um objeto desloca-se numa trajetória retilínea durante 18,0 segundos. O gráfico ilustra 

as posições em função do tempo deste objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise deste movimento nos permite concluir que: 

 

a) Trata-se de um movimento uniformemente acelerado. 

b) A velocidade do objeto no instante t = 9,0 s é zero. 

c) Trata-se do movimento do objeto lançado verticalmente para cima. 

d) O objeto somente é acelerado entre os instantes 0 e 9,0s. 

 

QUESTÃO 7 

 

Quando uma pessoa utiliza uma escada em caracol, ao invés de uma rampa para subir a 

uma mesma altura, podemos afirmar que: 

 

a) Gastará menos energia 

b) A potência por ela desenvolvida será menor 

c) Em ambos os casos a energia potencial é a mesma 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

QUESTÃO 8 

 

Uma mulher de 60 kg usa um sapato de salto quadrado, de 2,0 cm de lado. Ao se apoiar 

em um dos saltos no solo, exerce uma pressão P. Sabendo-se que a pressão atmosférica 

no local vale Patm = 10
5
 N/m² , pode-se afirmar que (considere g = 10 m/s² ): 

 

a) Patm = 10 P 

b) P = 600 Patm 

c) P = 15 Patm 

d) Patm = P 
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QUESTÃO 9 

 

Um motor fornece uma potência mecânica de 8,50 x 10² W com eficiência de 85% 

quando atravessado por uma corrente elétrica de 10 A. A tensão que o alimenta é igual 

a:  

 

a) 100,0 V  

b)  85,0 V  

c)  10,0 V  

d)    5,0 V  

 

QUESTÃO 10  

 

Um carrinho encontra-se no ponto A de uma rampa, conforme ilustra a figura. No 

trecho AB da rampa há atrito. O carrinho percorre o trecho BC (sem atrito) e para no 

ponto C. Podemos afirmar que a velocidade do carrinho no ponto B vale: 

 

a) 20 m/s 

b) 10 m/s 

c) 8 m/s 

d) 4 m/s 

 

QUESTÃO 11  

 

Segundo o manual da moto Honda CG125, o valor aconselhado do torque, para apertar 

a porca do eixo dianteiro, sem danificá-la, é 60 Nm. 

 

 

 

Usando uma chave de boca semelhante à da figura, a força que produzirá esse torque é:  

a)    12,0 N  

b)    70,0 N 

c)  100,0 N 

d)  300,0 N 
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QUESTÃO 12 

 

Um corpo está submerso e em equilíbrio no interior de um líquido homogêneo de 

densidade 0,7 g/cm
3
. Se for colocado num recipiente que contém água de densidade 1 

g/cm
3
, ele:  

 

a) não flutuará  

b) ficará parcialmente submerso  

c) afundará com a velocidade constante  

d) afundará com a velocidade variável 

 

QUESTÃO 13 

 

Uma mola tem uma extremidade fixa e, preso à outra extremidade, um corpo de 0,5 kg, 

oscilando verticalmente. Construindo-se o gráfico das posições assumidas pelo corpo 

em função do tempo, obtém-se o diagrama da figura. A frequência do movimento desse 

corpo é: 

 

 

 

 

 

a)    0,5 Hz  

b)   2,0 Hz 

c)   5,0 Hz 

d)   8,0 Hz 

        

QUESTÃO 14 

 

Campos eletrizados ocorrem naturalmente em nosso cotidiano. Um exemplo disso é o 

fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em 

automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente 

carregados. Sobre a natureza dos corpos (eletrizados ou neutros), considere as 

afirmativas a seguir:  

I. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e 

positivas não é o mesmo.  

II. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado.  

III. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. 

IV.  Ao serem atritados, dois corpos neutros, de materiais diferentes, tornam-se 

eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas 

elétricas.  
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V. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com 

quantidades diferentes de cargas.  

Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta.  

a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. ‘ 

b) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.  

c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.  

d) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.  

e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 15 

 

Uma partícula eletrizada com carga elétrica q = 2x10
-6

 C é lançada com velocidade 

v= 5x10
4
 m/s em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade 

8 T. Sabendo-se que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 30°, pode-se 

afirmar que a intensidade, em newtons (N), da força magnética sofrida pela partícula é:  

 

a)  0,2  

b)  0,4  

c)  0,8  

d) 1,0  

 

Observação: Após esta avaliação, as unidades de Grandezas Físicas, Cinemática, 

Dinâmica, Conservação de Energia, Hidrostática, Estática, Eletrostática, 

Eletrodinâmica, Magnetismo e Ondas serão trabalhadas em sua totalidade na 

modalidade presencial com ambas as turmas envolvidas. Após o término destes 

conteúdos, será aplicada uma segunda avaliação diagnóstica exclusivamente para o 

tópico de Termologia, o qual será trabalhado na modalidade Blended Learning, de 

modo que as atividades propostas no AVA Moodle funcionem como um reforço e 

complemento às aulas ministradas presencialmente.   
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2 AVALIAÇÃO DIGNÓSTICA 2 

 

 Tempo Previsto: duas aulas de 50 minutos. 

Objetivos Específicos: 

 Verificar os conhecimentos prévios específicos acerca de tópicos de Termologia do 

Ensino Médio adquiridos pelos alunos antes do início da sequência didática. 

Metodologia utilizada: 

 Esta segunda avaliação deve ser aplicada antes do início da Unidade de 

Termologia. A partir dos resultados será possível detectar as principais deficiências de 

aprendizagem dos alunos para esta unidade e preparar as atividades com uma 

abordagem mais adequada ao nível necessário de conhecimentos. 

A Avaliação: 

QUESTÃO 1 

 

Um estudante de Física comprou dois termômetros, um graduado na escala 

Celsius e outro na escala Fahrenheit, para fazer um determinado experimento. Em um 

dado instante verificou que ambos  apresentavam o mesmo valor numérico de 

temperatura para um certo líquido em teste. Sendo assim, a leitura desta temperatura em 

cada termômetro é: 

 

a) θC = - 20ºC e θF = 20ºF 

b) θC = - 30ºC e θF = 30ºF 

c) θC = - 40ºC e θF = 40ºF 

d) θC = - 50ºC e θF = 50ºF 

 

QUESTÃO 2 

 

         Para medir a temperatura de uma substância no laboratório foram utilizados dois 

termômetros diferentes. Porém descobriu-se que um deles, calibrado na escala Celsius, 

apresenta um erro de calibração e indica apenas 30% do valor real. O outro, graduado 

na escala Kelvin, marca 206 K. A leitura feita no termômetro Celsius é de: 

a) -10,5º 

b) -20,1º 

c) -30,4º 

d) -40,2°  
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QUESTÃO 3 

 

Grandes construções civis tais como pontes, linhas ferroviárias e grandes prédios são 

construídas em módulos, prevendo pequenos espaçamentos denominados juntas de 

dilatação, reservadas para o aumento de comprimento das estruturas, devido ao aumento 

de temperatura a que elas ficam submetidas. Os comprimentos desses intervalos devem 

ser:  

 

a) independentes do coeficiente de dilatação linear do material  

b) independentes do comprimento dos módulos  

c) inversamente proporcionais ao coeficiente de dilatação linear do material  

d) diretamente proporcionais ao comprimento dos módulos 

 

 

QUESTÃO 4 

 

Uma placa de metal tem um furo circular no qual foi colocado um pino, fabricado deste 

mesmo metal, com grande folga. O pino e a placa são aquecidos a uma temperatura de 

350 °C, simultaneamente. Podemos afirmar que:  

 

a) a folga irá aumentar, pois o diâmetro do orifício aumenta mais que o diâmetro do 

pino 

b) a folga diminuirá, pois ao aquecermos a chapa a área do orifício diminui  

c) a folga diminuirá, pois o pino se dilata muito mais que o orifício 

d) a folga irá aumentar, pois o pino ao ser aquecido irá contrair-se 

 

QUESTÃO 5 

 

Dois objetos, A e B, são constituídos do mesmo material e recebem a mesma 

quantidade de calor. Observa-se que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da 

variação da temperatura do objeto B. Podemos, então, afirmar que:  

 

a) o calor específico de A é o dobro do de B 

b) o calor específico de B é o dobro do de A  

c) a capacidade térmica de A é o dobro da de B  

d) a capacidade térmica de B é o dobro da de A 
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QUESTÃO 6 

 

Uma barra de determinado material possui o calor específico igual a 4,3 J/kg. °C 

Para fundir esta barra com a massa de 1 kg é necessário aquece-la até à temperatura de 

1000°C. Sendo a temperatura ambiente registrada igual a 20°C, a quantidade de calor 

necessária para derreter a barra é: 

 

a) 3200 J 

b) 3214 J  

c) 4214 J 

d) 4200 J 

 

QUESTÃO 7 

  

 Considerando a lei de Boyle para uma transformação isotérmica, para ocasionar 

um incremento na pressão de determinada quantidade de gás é necessário:  

 

a) diminuir a sua massa. 

b) diminuir o seu volume. 

c) aumentar a sua temperatura.  

d) aumentar o seu volume. 

 

QUESTÃO 8 

 

A amostra de um certo gás é aquecida de forma que seu volume seja mantido 

constante. A pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente aumenta porque:  

 

a) a distancia média entre as moléculas diminui.  

b) a massa específica das moléculas aumenta com a temperatura.  

c) o nível de agitação térmica das moléculas aumenta, passando a se chocar com maior 

frequência com as paredes do recipiente.  

d) a perda de energia cinética das moléculas nas colisões com a parede aumenta. 

 

QUESTÃO 9 

 

Um certo gás será aquecido dentro de um recipiente confinado dotado de êmbolo. Um 

pesquisador mantém o êmbolo fixo, não permitindo que varie sua posição inicial, 

observando o comportamento do sistema durante o aquecimento. Dentre as afirmativas 

abaixo, marque a opção incorreta: 

 

a) a força exercida pelo gás no pistão tende a aumentar.  

b) o volume do gás é mantido constante. 

c) o trabalho realizado pelo gás é cada vez maior. 

d) a energia interna do sistema tende a aumentar. 
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QUESTÃO 10  

 Uma máquina que opera sob o ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes 

térmicas, uma fonte quente com temperatura de 227°C e uma fonte fria com 

temperatura -73°C. O rendimento desta máquina, em percentual, é de: 

 

 

a) 28%  

b) 40% 

c) 57% 

d) 60% 
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3  ATIVIDADES NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

A sequência didática é subdividida em 5 atividades, disponibilizadas no 

ambiente virtual em Boxes. Esclarecemos que até o Box 3, o desenvolvimento ocorre 

com a participação das Turmas de Manobra e Operações separadas em salas virtuais no 

AVA Moodle, com os mesmos conteúdos disponíveis para ambas. Do Box 4 em diante 

as duas turmas devem permanecer juntas para que possam interagir na mesma sala 

virtual criada no AVA Moodle. 

3.1 BOX DE BOAS VINDAS 

  Tempo Previsto: todo o tempo do curso. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar o box como um espaço de boas-vindas, onde ocorre a interação virtual 

inicial entre tutor e aluno, já que agora podem se comunicar também através do 

ambiente virtual.  

Metodologia utilizada: 

Neste primeiro box (Figura 1) serão disponibilizadas aos alunos orientações 

sobre o curso e as atividades que deverão ser desenvolvidas. Pode ser gravado um vídeo 

pelo tutor com instruções iniciais, criado um fórum para que se possa discutir dúvidas 

gerais sobre a utilização do ambiente, fórum de notícias para comunicados, além de uma 

agenda com os conteúdos que estarão disponíveis nos próximos boxes, sendo eles: 

 Box 1: Termometria (equilíbrio, temperatura, escalas termométricas, Lei Zero da 

Termodinâmica e conversão entre escalas); 

 Box 2: Calorimetria (Quantidade de calor, energia térmica, calor sensível, calor 

latente, mudanças de estado físico e propagação do calor); 

 Box 3: Dilatação térmica dos sólidos (linear, superficial e volumétrica); 

 Box 4 : Comportamento térmico dos gases; 

 Box 5 : Termodinâmica 
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Figura 1: Box principal. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

 

 

 

3.2 BOX 1 - TERMOMETRIA 

 Tempo Previsto: duas aulas de 50 minutos 

Objetivos Específicos: 

 Converter as escalas termométricas mais utilizadas; 

 Relacionar os fenômenos térmicos estudados com suas respectivas grandezas 

físicas.  

 Compreender a importância do estudo dos fenômenos térmicos no cotidiano e 

nos equipamentos tecnológicos atuais. 

 

Metodologia utilizada: 

Neste box 1 ( Figura 2) deverá primeiramente ser disponibilizado o resumo do 

tópico de Termometria, para que os alunos possam consultar alguns conceitos.  
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Figura 2: Box 1-Termometria. 

Fonte: Moodle Marinha. 

  

Na próxima atividade os alunos deverão participar de um Fórum de discussão 

sobre o “Estado Térmico de um Sistema”, para que possam interagir e registrar suas 

participações no ambiente a partir de um simples experimento caseiro proposto pelo 

tutor, conforme mostra a Figura 3 a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fórum de discussão “Estado Térmico de um Sistema”. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

 

Logo após, os alunos deverão resolver os seguintes exercícios de fixação: 
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1) William Thomsom, o físico que ficou conhecido como lorde Kelvin, desenvolveu 

uma escala termométrica que atribui o valor zero ao estado de repouso absoluto das 

moléculas, denominada escala Kelvin, a qual não trabalha com valores negativos. 

Podemos dizer que sua base teórica é válida, já que a temperatura de um corpo está 

associada à (ao):  

a) quantidade de movimento das moléculas de um sistema  

b) nível de calor de um sistema  

c) energia térmica de um sistema  

d) grau de agitação das moléculas de um sistema 

 

 

2) Sabe-se que ao nível do mar a água entra em ebulição quando submetida a uma 

temperatura de 100 ºC. Ao subir uma montanha de 2.000 m de altitude, observa-se que: 

 

a) a água entra em ebulição numa temperatura acima de 100ºC, pois seu calor específico 

aumenta com a altitude 

b) a água entra em ebulição numa temperatura acima de 100ºC, pois a pressão 

atmosférica aumenta com a altitude 

c) a água entra em ebulição numa temperatura abaixo de 100ºC, pois a pressão 

atmosférica diminui com a altitude 

d) a água entra em ebulição na mesma temperatura de 100 ºC, independente da pressão 

atmosférica 

 

3) Durante o processo de ativação das baterias de um submarino, dois termômetros, um 

graduado na escala Celsius (tipo C) e outro na escala Fahrenheit (tipo F), foram 

colocados em um recipiente contendo um determinado líquido. Após alguns minutos, 

foi verificado que o termômetro do tipo F indicava um valor equivalente a um terço do 

valor mostrado no tipo C. Determine a temperatura do líquido nas duas escalas. 

 

 

Feitos os exercícios, os alunos participarão de um Fórum de Construção 

Colaborativa (Figura 4) divididos em grupos por especialidade, para discutir o 

fenômeno físico da Supercondução, muito apropriado por englobar o assunto em 

questão, pois está intimamente relacionado com baixas temperaturas e condução de 

eletricidade em determinados materiais, sem perdas. 
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Figura 4:  Fórum de Construção Colaborativa “Supercondução”. 

Fonte: Moodle Marinha. 
 

Ao final deste Box deverá ser disponibilizado um “Chat Tira-Dúvidas”, para que 

os alunos que apresentem dúvidas possam entrar e expor seus questionamentos, para 

serem discutidos com o tutor e com os outros colegas.  

 

3.3 BOX 2 - CALORIMETRIA 

 

 Tempo Previsto: duas aulas de 50 minutos 

Objetivos Específicos: 

 Analisar processos de transferência de calor entre os corpos e suas 

manifestações cotidianas; 

 Associar o comportamento das moléculas ao estado físico em que se encontram. 

Metodologia utilizada: 

Neste Box (Figura 5), deverá ser disponibilizado para consulta dos alunos o 

Resumo da aula 2 e logo após os exercícios para fixação dos conteúdos, conforme 

ilustrado a seguir: 
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Figura 5: Box 2- Calorimetria. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Exercícios 

1) Em um copo contendo água com a temperatura ambiente de 25 °C, registrada em um 

termômetro, são adicionados alguns cubos de gelo. Após alguns instantes o termômetro 

indicará uma temperatura menor na água porque:  

a) o frio do gelo será transferido para a água  

b) o calor da água será transferido para o gelo  

c) o frio do gelo será transferido para o meio ambiente  

d) o calor da água será transferido para o meio ambiente 

 

2) Associe os conceitos físicos às definições: 

 

1-Capacidade térmica 

( ) É a quantidade de calor que uma determinada fonte 

pode fornecer a um sistema em um dado intervalo de 

tempo. 

2-Calor Específico 
( ) É a quantidade de calor que ocasiona mudança de fase 

ou mudança do estado de agregação da matéria. 

3-Calor Latente 

( ) É a quantidade de calor que um corpo deve receber ou 

ceder para que tenha sua temperatura aumentada ou 

diminuída de 1ºC 

4-Calor Sensível 

( ) É a quantidade de calor necessário para que um grama 

de determinada substância tenha sua temperatura 

aumentada ou diminuída de 1ºC. 

5-Potência Térmica 

( ) É a quantidade de calor que provoca variação na 

temperatura de um corpo sem que ocorra mudança no 

estado físico. 
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3) Uma estátua fabricada com 220g de determinada substância passa por um processo 

de aquecimento, recebendo uma quantidade de calor de 2400 cal, com sua temperatura 

variando de 0ºC até 100ºC. Calcule:  

 

a) O calor específico da substância, identificando-a na tabela abaixo;  

b) A capacidade térmica da estátua. 

 

 

Substância 
Calor específico 

(cal/gºC) 

alumínio 0,217 

vidro 0,199 

ferro 0,113 

latão 0,094 

cobre 0,093 

prata 0,056 

 

 

Logo após, poderá ser proposto um “Experimento Virtual” relacionado ao 

assunto da aula (Figura 6), sendo escolhido para este caso o experimento “Estados da 

Matéria” 
2
, disponível por meio do software de simulação PhET (Physics Educational 

Technology), onde os alunos podem testar virtualmente diversas situações físicas 

envolvendo variação de temperatura e pressão, tipos diferentes de moléculas e em 

diferentes estados físicos. Na sequência, os alunos deverão participar de um fórum 

colaborativo sobre o experimento realizado, para discutir sobre a aprendizagem de 

conteúdos dentro do tópico de Calorimetria. 

 

 

Figura 6: Experimento Virtual “Estados da Matéria”. 

Fonte: Moodle Marinha. 

                                                             
2
 Este experimento é uma simulação física interativa desenvolvida pela Universidade do Colorado que 

pode ser encontrado no site https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/states-of-matter, onde simulações 

virtuais envolvendo conceitos de volume, temperatura e pressão são atualizadas em tempo real, indicando 

as mudanças de estado físico. Além do acesso pela internet, também é possível executar o pacote de 

instalação, fazendo o download para funcionamento em máquinas locais. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/states-of-matter
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Como bônus, pode ser inserido um vídeo sobre curiosidades dentro do tema, 

neste caso foi escolhido o vídeo “Como fazer gelo seco com extintor”
3
. Já que esta 

Unidade de Ensino é bem abrangente, pode ser proposta mais de uma atividade dentro 

deste mesmo box, como por exemplo uma discussão acerca do vídeo “Strange Water - 

Leidenfrost Effect”
4
, o qual demonstra na prática o Efeito Leidenfrost, fenômeno pouco 

abordado e ideal para despertar a curiosidade dos alunos, que já devem tê-lo visto no 

cotidiano, mas talvez não o conheçam por este nome. A próxima atividade a ser 

trabalhada será um Chat colaborativo, para que os participantes discutam situações 

cotidianas onde é possível presenciar este efeito e em que condições ele pode ser 

observado.  

Ao final deste Box deverá ser disponibilizado um “Chat Tira-Dúvidas”, para que 

os alunos que apresentem dúvidas possam entrar e expor seus questionamentos, para 

serem discutidos com o tutor e com os outros colegas.  

 

3.4 BOX 3 – DILATAÇÃO DOS SÓLIDOS 

 

 Tempo Previsto: duas aulas de 50 minutos 

Objetivos Específicos: 

 Identificar as diferenças entre os processos de dilatação linear, superficial e 

volumétrica; 

 Compreender o processo de dilatação anômala da água. 

Metodologia utilizada: 

Neste último box com o acompanhamento dos alunos em turmas virtuais 

separadas (Figura 7), deverá ser disponibilizado para consulta o Resumo da aula 3 e 

logo após os exercícios para fixação dos conteúdos, conforme ilustrado a seguir: 

 

                                                             
3 Este vídeo faz parte de uma coleção do canal do YouTube chamada “Manual do Mundo”, de autoria do 

jornalista Iberê Thenório, como uma forma lúdica de mostrar como produzir gelo seco a partir de um 

extintor de CO2, explicando cientificamente a mudança de estado físico quando o gás entra em contato 

com o ambiente. O vídeo pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=3aTNbUIzego&.  

 
4
 Este vídeo pertence ao canal do YouTube chamado “Andy Elliott Craft & Creations”, cujo autor é o 

escultor britânico Andy Elliott, podendo ser acessado em 

https://www.youtube.com/watch?v=mZenCYF1IpM&t=14s.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3aTNbUIzego&
https://www.youtube.com/watch?v=mZenCYF1IpM&t=14s
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Figura 7: Box 3 – Dilatação Térmica dos Sólidos. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Exercícios: 

1) A utilização de um material de coeficiente de dilatação térmica não adequado no 

processo de restauração dos dentes pode provocar lesões graves, como trincas ou 

quebras. Sendo assim, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração 

deverá ser:  

 

a) menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, para uma mastigação de 

alimentos muito frios 

b) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, para uma mastigação de 

alimentos muito quentes 

c) igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente  

d) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, para uma mastigação de 

alimentos a temperatura ambiente 

 

2) Uma barra metálica é submetida ao aquecimento e sofre uma variação de temperatura 

de 100ºC, tendo seu comprimento inicial aumentado em 0,1%. Qual será o valor do 

coeficiente de dilatação volumétrica dessa barra? 

 

3) Em um dia frio, um pedreiro deseja cercar um terreno onde irá construir uma casa, 

utilizando para isso um rolo com 200m de arame. Faltando pouco para concluir o 

cercado, percebe que faltam 2cm de fio para terminar. Como não seria adequado fazer 
uma emenda, chamou seu primo, estudante de Física, para que pudessem encontrar uma 

solução. Eles imaginaram que em um dia mais quente o material poderia se dilatar e 

decidiram fazer os cálculos para saber se poderiam utilizar este fio. Sabendo que o 

coeficiente de dilatação térmica linear do fio é igual a 5.10
-5

 ºC 
-1

, calcule o aumento de 

temperatura que deveria ocorrer para que este arame não precise ser substituído. 

 



23 
 

Após os exercícios poderá ser disponibilizado um link para o repositório de 

vídeos YouTube com vídeo explicativo de título “ A esfera que cresce no fogo”
5
, para 

que os alunos visualizem o fenômeno da dilatação térmica na prática.  

No próximo passo os alunos deverão pesquisar sobre a Dilatação anômala da 

água e discutir com os colegas de sua especialidade no Chat de construção colaborativa 

(Figura 8). 

 

 
Figura 8: Construção Colaborativa Dilatação dos Líquidos. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Ao final deste Box deverá ser disponibilizado um “Chat Tira-Dúvidas”, para que 

os alunos que apresentem dúvidas possam entrar e expor seus questionamentos, para 

serem discutidos com o tutor e com os outros colegas.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Neste vídeo contido no Canal Física do YouTube o Professor Marcelo Boaro faz uma demonstração de 

como uma esfera de ferro cresce quando colocada no fogo. Pode ser acessado em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ETlFtspCTI.  

https://www.youtube.com/watch?v=9ETlFtspCTI
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3.5 BOX 4 – COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS GASES 

 

 Tempo Previsto: duas aulas de 50 minutos 

Objetivos Específicos: 

 Identificar nas atividades propostas as relações entre as grandezas físicas 

temperatura e pressão; 

Metodologia utilizada: 

Na segunda etapa de aplicação da sequência didática, ambas as turmas devem 

permanecer juntas em uma mesma turma no ambiente virtual, com o objetivo de testar 

as possíveis variações no nível das interações entre os membros, agora em uma situação 

diferente da anterior, separados nas turmas presenciais e juntos na mesma sala no 

ambiente virtual. 

No Box 4 (Figura 9) será disponibilizado primeiramente um resumo da aula 4 

com os conteúdos sobre Comportamento Térmico dos Gases e logo após, alguns 

exercícios para fixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Box 4 - Comportamento Térmico dos gases. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

 

Exercícios: 

1) A agitação dos átomos de um corpo depende da temperatura à qual está submetido. 

Com o aumento da temperatura, a agitação aumenta e altera a força de ligação entre os 
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átomos, fazendo com que se organizem de maneiras diferentes e apresentem-se em 

estados diferentes. Observe as três figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/texto-

html.xhtml?redirect=16953468243435216382995825665 

Pode-se dizer que representam os seguintes estados, respectivamente:  

 

a) sólido, gasoso e líquido  

b) gasoso, líquido e sólido  

c) líquido, sólido e gasoso 

d) sólido, líquido e gasoso 

 

2) Uma certa massa de um gás perfeito é colocada em um recipiente, ocupando volume 

de 4,0 L sob pressão de 3,0 atmosferas e temperatura de 27 °C. Sofre, então, uma 

transformação isocórica e sua pressão passa a 5,0 atmosferas. Nessas condições, a nova 

temperatura do gás, em °C, passa a ser:  

 

a) 327  

b) 227  

c) 127  

d) 54  

e) 45 

 

3) Calcule o volume ocupado por um determinado gás contendo 3 moles de moléculas de 

um gás ideal submetido a uma pressão de 4 atmosferas, com uma temperatura de 27ºC. 

 

Após a realização dos exercícios, será sugerido um vídeo com um experimento  

que pode ser facilmente reproduzido em casa sobre “A vela que levanta água” 
6
, 

contendo explicações envolvendo fenômenos físicos. Na próxima atividade os alunos 

deverão deixar suas contribuições em um fórum de construção colaborativa para 

discussão sobre este experimento.  

                                                             
6 Este vídeo faz parte de um canal do YouTube chamado “Manual do Mundo”, de autoria do jornalista 

Iberê Thenório, mostrando através de um experimento prático a relação existente entre a temperatura e a 

pressão de um gás. O vídeo pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=c9utVkLBN9w . 

Figura1 Figura2 Figura 3 

https://www.youtube.com/watch?v=c9utVkLBN9w
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Ao final deste Box deverá ser disponibilizado um “Chat Tira-Dúvidas”, para que 

os alunos que apresentem dúvidas possam entrar e expor seus questionamentos, para 

serem discutidos com o tutor e com os outros colegas.  

 

3.6 BOX 5 – TERMODINÂMICA 

 

 Tempo Previsto: duas aulas de 50 minutos 

Objetivos Específicos: 

 Compreender os fundamentos históricos da Termodinâmica; e 

 Identificar os ciclos termodinâmicos de Otto e Diesel. 

Metodologia utilizada: 

No Box 5 (Figura 10), onde será explorado o tópico de Termodinâmica, deverá 

ser disponibilizado o resumo da aula 5 e logo após os alunos poderão treinar através de 

alguns exercícios de fixação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Box 5 - Termodinâmica 

Fonte: Moodle Marinha 
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Exercícios: 

1) O ciclo de uma máquina térmica é realizado entre as temperaturas de 27 °C e 227 °C, 

onde a mesma retira 1000 cal da fonte quente. Determine a quantidade de calor 

rejeitado para a fonte fria. 

2) A respeito da primeira lei da Termodinâmica, marque a alternativa incorreta: 

a) Em uma transformação isotérmica, a variação da energia interna é nula. 

b) Em uma transformação isobárica, a pressão permanece constante e a variação da 
energia interna é positiva, pois há aumento na temperatura 

c) Em uma transformação isocórica, não haverá realização de trabalho. 

d) Em uma transformação adiabática, o trabalho será realizado pelo gás quando a 
variação da energia interna é positiva. 

 

3) Um motor de combustão interna, também conhecido como “motor de quatro tempos” 

opera segundo o ciclo de Otto. A sequência que descreve as etapas de seu 

funcionamento é, respectivamente: 

 

a) explosão, admissão, compressão, exaustão. 

b) admissão, compressão, explosão, exaustão. 

c) compressão, admissão, exaustão, explosão. 

d) exaustão, compressão, explosão, admissão. 

 

Após os exercícios, os alunos poderão assistir ao vídeo “James Watt e a 

Máquina a Vapor” 
7
, onde aprenderão sobre aspectos históricos relacionados a esta 

invenção e em seguida deverão participar de um fórum de construção colaborativa em 

grupo sobre os ciclos termodinâmicos de Otto e Diesel (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Construção Colaborativa sobre Ciclos Termodinâmicos 

Fonte: Moodle Marinha 

                                                             
7
 Este vídeo, criado e dirigido por Christian Sichau e Werner Kiefer, encontra-se disponível em 

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

https://www.youtube.com/watch?v=niTizAngPvI
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Ao final deste Box deverá ser disponibilizado um “Chat Tira-Dúvidas”, para que 

os alunos que apresentem dúvidas possam entrar e expor seus questionamentos, para 

serem discutidos com o tutor e com os outros colegas.  

Ao final das atividades propostas no AVA Moodle poderá ser realizada uma 

avaliação final somativa sobre os conteúdos trabalhados no tópico de Termologia, 

tratados exclusivamente na modalidade Blended Learning, para ser acrescentada à 

média final da disciplina juntamente com as atividades totalmente presenciais 

desenvolvidas durante toda a capacitação. 
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4 AVALIAÇÃO FINAL 

 

 Tempo Previsto: duas aulas de 50 minutos. 

Objetivos Específicos: 

 Verificar se as atividades propostas foram eficazes e contribuíram para o processo de 

ensino-aprendizagem dos participantes. 

Metodologia utilizada: 

 Esta última avaliação deve ser aplicada ao final, para verificar se a sequência 

didática foi eficaz em auxiliar os alunos na construção de conhecimentos. 

A Avaliação: 

 

 

QUESTÃO 1 

 

A temperatura de uma determinada quantidade de água contida em um 

recipiente, ao nível do mar, foi verificada através de dois termômetros, um graduado na 

escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. A pessoa responsável pela verificação 

deixou anotada em um papel a seguinte informação: TF -TC = 200. Sendo assim, 

podemos dizer que a temperatura desta mesma quantidade de água na escala Kelvin é: 

 

a) 85K 

b) 108K 

c) 210K 

d) 358K 

e) 483K 

 

QUESTÃO 2 

 

Para realizar um experimento sobre Calorimetria no laboratório da escola, um 

grupo de estudantes utiliza um corpo com massa de 800 gramas e calor específico de 0,5 

g/cal
o
C. A quantidade de calor que o corpo deverá receber, em calorias, para que sua 

temperatura varie de 10
o
C para 30

o
C será: 

 

a) 2.000 

b) 4.000 

c) 6.000 

d) 8.000 

e) 10.000 
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QUESTÃO 3 

Um grupo de pesquisadores verificou que a medida dos trilhos de aço de uma 

via férrea era de 35m para uma temperatura de 20ºC. Sabendo-se que o coeficiente de 

dilatação linear do aço é 1,1 x 10
-5 

ºC
-1

 e a temperatura máxima na região onde se 

encontra a via férrea pode chegar a 35ºC, calcule a variação no comprimento dos 

trilhos: 

a) 0,0040 m 

b) 0,0044 m 

c) 0,0058 m 

d) 0,0063 m 

e) 0,0079 m 

QUESTÃO 4 

 

Deseja-se fazer um teste em laboratório com uma mistura gasosa formada por 5 

moles de um gás A e 3 moles de um gás B. Sabendo que a constante universal dos gases 

perfeitos é igual a 0,082 atm.L/mol.K, a temperatura final é de 500 K e o volume final 

medido é de 30 L , o valor da pressão total desta mistura será: 

 

a) 12,34 atm. 

b) 10,93 atm. 

c)   7,92 atm. 

d)  5,47 atm. 

e)   3,58 atm. 

 

 

QUESTÃO 5 

Um motor operando segundo o ciclo de Carnot, onde a temperatura da fonte fria 
está a 10°C, apresenta um rendimento de 50%. A temperatura da fonte quente , a fim de 

aumentarmos seu rendimento para 80% será de: 

 

a)    850 K 

b)    975 K 

c) 1.415 K 

d) 1.712 K 

e) 1.890 K 
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5 COMENTÁRIOS 

 

Com a sequência didática proposta é possível percorrer a maioria dos conteúdos 

da unidade de ensino de Termologia para o Ensino Médio, abordando as aplicações 

práticas cotidianas dos conceitos teóricos estudados, mostrando aos alunos uma forma 

mais atrativa e divertida de ver a Física.  

Os resultados obtidos constituem um importante indicador de assimilação dos 

conteúdos trabalhados, mas as dificuldades de adaptação ao uso da ferramentas virtuais 

e à própria dinâmica adotada durante o processo precisam ser monitoradas de perto e 

consideradas pelo tutor, para que as lacunas no processo interno de cada sujeito 

envolvido possam ser preenchidas e os mesmos não fiquem desmotivados, afinal cada 

um segue um ritmo durante a construção de conhecimentos. Para isso, é essencial que o 

tutor estimule o uso das ferramentas de comunicação disponíveis para criar um elo de 

aproximação com seus alunos. 

O maior desafio para um professor, acostumado a assumir uma postura de 

alguém que é responsável por transmitir conteúdos e ensinamentos, talvez seja atuar 

enquanto tutor, sabendo que agora seu maior objetivo é que o aluno consiga caminhar 

sozinho em busca dos conhecimentos. 

Diante de todas as atividades propostas, esperamos um bom rendimento na 

aprendizagem colaborativa desenvolvida. O tutor poderá obter indicadores de 

desempenho dos alunos ao acompanhar este processo acessando os chats e 

contribuições nos fóruns de discussão.  

 

 

 

 

 

 


