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OBJETIVOS 

 Compreender a organização e 
propriedades gerais e específicas da 
matéria. 
 

    
COMO TUDO COMEÇOU? 

 
O que diz a teoria do ‘Big Bang’? 
A leitora Sarah Romero, da cidade de 

Camboriú em Santa Catarina, escreveu para a 
CHC e quer saber: O que diz a teoria do Big 
Bang? 

“Big Bang é uma teoria que diz que, no 
passado, o universo era quente, denso e 
expandiu muito rápido”, foi o que me contou 
o físico Martín Makler, do Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas. Ele também me disse que o 
universo continua em expansão, só que mais 
devagar do que naquela época. 

Imagine que, no passado, as galáxias 
estavam mais próximas umas das outras. O 
universo era mais denso porque tudo estava 
comprimido e, pelo mesmo motivo, ele era 
mais quente. 

Com o passar do tempo, as galáxias foram 
se afastando e o universo se expandiu – e 
muito. 

Assim, aquele passado quente e denso 
ficou para trás. Resumidamente, é isso o que 
diz a teoria do Big Bang. 

Alguns cientistas acreditam que esta 
teoria pode explicar a origem do universo:  

 
 
 
 
 

basta imaginar o universo quente e denso 
em um passado ainda mais distante, onde 
a densidade e a temperatura teriam 
valores infinitos. A ideia, porém, não é 
aceita por todos os pesquisadores. 

Você já encheu um pneu de bicicleta 
e colocou a mão nele depois? Ele fica 
quentinho, não é? Isso acontece porque 
você comprimiu o ar lá dentro. Com o 
universo era a mesma coisa: no passado, 
seus componentes estavam mais 
comprimidos e a temperatura era maior. 

 Martín explica que existem outras 
teorias sobre a origem do universo. Uma 
delas, por exemplo, considera que o seu 
início está relacionado ao surgimento do 
próprio tempo. Por outro lado, alguns 
pesquisadores consideram o universo 
eterno e, para eles, portanto, não haveria 
um começo – uma explicação possível é 
que o universo passaria por vários 
momentos de contração e expansão. 
 

Disponível em http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-que-   
diz-a-teoria-do-big-bang/ 

 
  

     Segundo a Teoria do ‘Big Bang’, tudo o 
que existe no universo é proveniente desta 
grande explosão. Ou seja, toda a matéria e 
energia que compõem o universo foram 
originadas a partir desta grande explosão.  

 
MAS, O QUE É MATÉRIA? 

 
Como vimos, o universo é formado de 

matéria e energia. Dizemos que a matéria é 
tudo aquilo que tem uma existência física, ou 
seja, que ocupa um lugar no espaço e que 
possui uma massa. Assim, podemos citar 
como exemplos de matéria a água; o ar; o 
solo; as rochas; o vidro; o papel etc. 
 

CORPO E OBJETO 

Corpo: é uma quantidade limitada de matéria. 
Assim, um pedaço de madeira; um bloco de 

UNIDADE 1 – ESTUDO DA MATÉRIA 

1.1  ORGANIZAÇÃO E PROPRIEDADES DA MATÉRIA 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-que-%20%20%20diz-a-teoria-do-big-bang/
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-que-%20%20%20diz-a-teoria-do-big-bang/


6 
 

vidro; determinado volume de água, são 
exemplos de matéria. 

Objeto: os corpos (ex: pedaço de madeira) 
podem ser utilizados para a confecção de 
objetos (ex: cadeira de madeira), ou seja, 
materiais que possuem um objetivo ou função 
específica.  

 

SUBSTÂNCIA E MISTURA 

Observando a constituição da matéria, 
ou seja, sua composição e suas propriedades, 
verificou-se que estas não mudam e, neste 
caso, podemos chamá-las de substância. As 
substâncias podem ser classificadas em duas 
categorias: 

a)Substância simples: é aquela formada por 
um único elemento químico. Como exemplos, 
podemos citar o gás oxigênio (O2); o ferro (Fe); 
o gás hidrogênio (H2) etc. 

b)Substância composta: é formada por vários 
elementos químicos. São exemplos a água 
(H2O); o gás carbônico (CO2)  etc. 

Mistura 

 Como o próprio nome já diz, é o 
agrupamento de substâncias diferentes. A 
composição das misturas pode variar. Ex: água 
e sal; leite; sangue etc. 

 

FENÔMENOS QUÍMICOS E FÍSICOS 

As ciências chamam de fenômeno a 
qualquer acontecimento ou ocorrência que se 
deseje estudar. Sendo assim, o simples 
lançamento de uma bola de basquete à rede é 
um fenômeno.  

De acordo com a forma como a 
matéria participa de determinado fenômeno, 
podemos classificá-lo em duas modalidades: 

 
a) Fenômenos Químicos: são aqueles que 
causam alterações na estrutura ou 
composição da matéria envolvida no 
fenômeno. 
Exemplos: queima do papel; ferrugem de uma 
barra de ferro etc. 

A Química  é a ciência que estuda os 
fenômenos químicos, as diferentes 

substâncias, suas transformações e como elas 
interagem. 

 
b) Fenômenos Físicos:  são aqueles que 
ocorrem sem alterar a composição da matéria. 
Ex: fusão do gelo; ebulição da água; reflexão 
da luz etc. 

A Física  é a ciência que estuda os 
fenômenos físicos. Estuda as propriedades da 
matéria e da energia, sem que haja alteração 
química. 
 

PROPRIEDADES DA MATÉRIA 

A palavra “propriedade” refere-se às 
características da matéria, ou seja, àquelas 
qualidades que a definem. 

Podemos dividir essas propriedades 
em gerais e específicas. Propriedades Gerais 
são aquelas que, por pertencerem a todas as 
matérias, não permitem a identificação de 
uma matéria especificamente, XXpor exemplo, 
se desejássemos saber quem você é não 
bastaria conhecer a sua massa corporal, a 
elasticidade de seu corpo etc. Sendo assim, 
identificamos como propriedades gerais a (o): 
massa, peso, inércia, elasticidade, 
compressibilidade, extensão, divisibilidade, 
impenetrabilidade. Já as propriedades 
específicas servem para identificar o tipo de 
matéria a qual estamos nos referindo ou, 
ainda, utilizando você como exemplo, bastaria 
que citássemos aquelas características que lhe 
são únicas.   

As propriedades específicas são 
classificadas em organolépticas, físicas e 
químicas. 

 
PROPRIEDADES GERAIS 

 
1) Massa: é a medida da quantidade de 
matéria que forma um corpo. A unidade de 
medida de massa é o grama (g). Também 
utilizamos o seu múltiplo quilograma (Kg) e 
seu submúltiplo miligrama (mg).A massa é 
aferida em instrumentos denominados 
balanças.  
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1 Kg      1000 g 

   1g      1000 mg 

 

2) Inércia: é a resistência que um corpo 
oferece a qualquer tentativa de variação do 
seu estado de movimento ou de repouso. O 
corpo que está em repouso, tende a ficar em 
repouso e o que está em movimento tende a 
ficar em movimento, com velocidade e 
direção constantes. 

 

 

 

 

 

3)Peso: O peso é a força gravitacional sofrida 
por um corpo na vizinhança de um planeta ou 
de outro corpo celeste de massa significativa. 
Enquanto força, o peso é uma grandeza 
vetorial. Portanto, apresenta intensidade, 
direção e sentido. Observe o deslocamento 
sofrido pelo bloco abaixo: 

 
  

  

  

  

  

  
P                                                               P 

                                                                                
Sobre o mesmo é correto P afirmar que foi 
deslocado no(a): 
 
a)direção: horizontal 

b)sentido: da esquerda para a direita 
 
 Observe que sobre o bloco atua uma 
força denominada peso(P), no sentido de cima 
para baixo (em direção ao centro da Terra: 
força da gravidade). Ainda, com relação ao 
bloco, é possível calcularmos o seu peso. 
Imaginemos que ele possua uma massa de 2 
Kg. Para calcularmos o seu peso, basta 
multiplicarmos sua massa pela aceleração da 
gravidade na Terra, que corresponde a 9,8 
m/s2. Sendo assim, teríamos para o bloco de 
madeira: 
Massa = 2 Kg 
 
Peso = 2 Kg . 9,8 m/s2      P = 19,6 N 
 
 

    P   =  m    .      g     
 
O peso, por ser uma grandeza física 

classificada como uma força é medido 
comumente em quilograma-força (kgf), em 
newton (N) ou em dina (dyn). 

A Lua também tem aceleração 
gravitacional, mas como possui massa e 
tamanhos bem menores do que os da Terra, 
sua gravidade na superfície é de cerca de um 
sexto da encontrada em nosso planeta (o 
valor de g na superfície lunar é de 1,6 m/s2). 

A partir do que foi dito, calcule o peso 
do bloco de madeira na Lua. 

 

4)Elasticidade: é a propriedade que faz  a 
matéria retornar ao seu volume inicial após 
cessar a força que causa a compressão. 

 

http://www.aprendemos.com.br/educacao/educacao/sentido/
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5)Compressibilidade: é a propriedade que 
permite a matéria reduzir o seu volume, 
quando submetida a determinada pressão. 

6)Extensão: é a propriedade que a matéria 
tem de ocupar lugar no espaço. 

 

 

 

 

 

 

7)Divisibilidade: é a propriedade que permite 
que a matéria seja dividida em porções cada 
vez menores. A menor porção da matéria é a 
molécula, que ainda conserva as suas 
propriedades. 

8)Impenetrabilidade:  permite afirmar que 
dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar 
no espaço ao mesmo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS 

 

1)Propriedades organolépticas são aquelas 
que podem ser percebidas pelos órgãos dos 
sentidos. São elas: cor, brilho, odor e sabor. 

 

2)Propriedades físicas são: ponto de fusão e 
ponto de ebulição, solidificação, liquefação, 
calor específico, densidade absoluta, 
propriedades magnéticas, maleabilidade, 
ductibilidade, dureza e tenacidade. 

 

2.1)Ponto de fusão e ebulição: são as 
temperaturas onde a matéria passa da fase 
sólida para a fase líquida e da fase líquida para 
a fase sólida, respectivamente. 

2.2)Ponto de ebulição e de liquefação: são as 
temperaturas onde a matéria passa da fase 
líquida para a fase gasosa e da fase gasosa 
para a líquida, respectivamente. 

2.3)Calor específico: é a quantidade de calor 
necessária para aumentar em 1 grau Celsius 
(ºC) a temperatura de 1grama de massa de 
qualquer substância. Pode ser medida em 
calorias. 

2.4)Densidade absoluta: relação entre massa 
e volume de um corpo. 

 

d =    m  

                      v 

 

 

2.5) Propriedade magnética: capacidade que 
uma substância tem de atrair pedaços de ferro 
(Fe) e níquel (Ni). 
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2.6)Maleabilidade: é a propriedade que 
permite à matéria ser transformada em 
lâmina. Característica dos metais. 

 

 

2.7)Ductibilidade: capacidade que a 
substância tem de ser transformada em fios. 
Característica dos metais. 

 

 

 

 

2.8)Dureza: é determinada pela resistência 
que a superfície do material oferece ao risco 
por outro material. O diamante é o material 
que apresenta maior grau de dureza na 
natureza.  

2.9)Tenacidade: é a resistência que os 
materiais oferecem ao choque mecânico, ou 
seja, ao impacto. Resiste ao forte impacto sem 
se quebrar. 

3)Propriedades químicas são as responsáveis 
pelos tipos de transformação que cada 
substância é capaz de sofrer. Estes processos 
são as reações químicas.  

  

                       Colocando em prática... 

 

 

1)A narrativa a seguir coloca em discussão 
diversas propriedades da matéria. Leia o texto 
atentamente, identifique-as e classifique-as. 

 

 

VERDADEIRA OU FALSA? 
O relógio pendurado no centro da parede 

marcava 17h. Sentado à frente da 
escrivaninha, que se encontrava encostada no 
parapeito da janela, ele observava que o 
pinheiro crescera tanto, que se curvara sobre o 
telhado da casa.  Da ponta do nariz, os óculos 

ameaçavam cair sobre os papéis espalhados 
no móvel. “Preciso correr”, pensou. Olhou 
novamente para o relógio e resmungou para 
os ponteiros, de um jeito que parecia atribuir 
ao objeto a capacidade de mover-se com 
autonomia e velocidade contrárias à sua 
vontade. Precisava chegar à joalheria até às 
18h, horário em que todo o comércio da 
cidade fechava.  

Correu até o quarto, pegou o paletó de 
linho preto pelo colarinho e, com as pontas 
dos dedos, pendurou-o sobre o ombro direito. 
Foi até a cozinha e ainda conseguiu beijar a 
esposa, coisa que nem sempre fazia. Quando 
passou pela sala, ainda pôde ouvir a mulher 
gritar: 

– Não se esqueça da minha aliança!  
Nem teve tempo de responder. Pegou 

a chave do carro sobre a mesinha, bateu a 
porta da sala, a porta do carro e partiu.  

Ao chegar à loja, foi logo colocando a 
caixa com a aliança e a nota fiscal sobre o 
balcão. O vendedor aproximou-se: 

– Pois não senhor...  
– Quero trocar esta aliança.  
– Qual o motivo senhor? Percebo que 

ela está em excelente estado. 
– Trata-se de uma joia falsa, como o 

senhor pode verificar aqui na nota fiscal está 
discriminada a venda de uma aliança de ouro 
18 quilates. 

– Sim, e por acaso não é o objeto que 
o senhor está me mostrando?  

– Esta aliança é leve demais para o 
tamanho que possui e, portanto, não pode ser 
de ouro 18 quilates. O senhor é vendedor e 
certamente deve conhecer a massa de uma 
aliança com este volume. Considerando que o 
ouro 18 quilates é um metal que possui 
elevada densidade, para ser mais preciso 16,5 
g/cm3, então, eu afirmo que esta aliança é 
falsa. 

– Senhor, já vendemos mais de 50 
alianças iguaizinhas a essa e não recebemos 
nenhuma reclamação. O senhor precisa 
considerar o número de clientes que 
adquiriram o produto e não se queixaram de 
problema algum com a joia.  

– Continuo afirmando que ela é falsa. 
–Nosso fornecedor permanece o 

mesmo e ele nunca nos causou nenhum 
problema. Sendo assim, o senhor 
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possivelmente está equivocado. Essa aliança 
não pode ser falsa. Não posso me basear em 
sua sensação de peso para julgar o seu 
argumento, dê-me o anel, por favor – pediu o 
vendedor, e colocando-o na palma da mão, 
continuou – para mim ele tem o peso devido. 

Foi, então, que o comprador decidiu 
perguntar: 

 – Qual a massa desta aliança? 
– Não sei. Respondeu o vendedor. 
– O senhor tem uma balança?  
– Sim, senhor.  
–Então, verifique a massa desta 

aliança, por favor. 
– O senhor deseja que eu verifique o 

peso, não é? 
– Não. Eu quero conhecer a massa do 

anel. As balanças são aparelhos utilizados 
para medir a quantidade de matéria que um 
corpo possui, em outras palavras, a massa da 
aliança, e não o peso como a maioria das 
pessoas chama. Todo corpo é feito de matéria 
e a quantidade de matéria pode ser medida e 
nunca muda, por isso, a massa de um corpo é 
sempre constante. O peso é uma força que 
atua sobre os corpos a todo o tempo, desde 
que estejam em um campo gravitacional. – 
Por gentileza, verifique a massa deste anel.  

Após colocar na balança e fazer a 
leitura no mostrador, o vendedor retorna ao 
balcão e comunica o valor: 

 – Ele possui 10 g. 
– E qual o seu volume? Perguntou o 

comprador. 
– Não tenho ideia, senhor. 
– Você sabe calcular o volume de um 

objeto? 
 – Sim, multiplico as suas três 

extensões ou dimensões: largura, altura e 
comprimento. 

 – Certo. Esse cálculo é possível de ser 
realizado para sólidos regulares. Como uma 
caixa, por exemplo. Entretanto, essa aliança é 
um sólido irregular. Então, como o senhor 
procederia?  

– Não sei. Qual seria a solução? 
– Bem, acredito que seja melhor você 

fechar as portas da loja enquanto 
conversamos, do contrário, corremos o risco 
de sofrer um assalto. 

Após abaixar as portas da loja e travá-
las, restando apenas uma pequena portinha 

por onde os dois sairiam e que também se 
manteve fechada, o vendedor retornou ao 
balcão... 

– Estamos seguros. O senhor pode 
continuar.  

– Existem outras maneiras de 
calcularmos o volume desta aliança. Mas, vou 
simplificar. O senhor possui um recipiente 
graduado? 

– Por acaso tenho. Está na cozinha, só 
um instante que já vou pegar – passados cinco 
minutos, retorna o homem com o recipiente. 

– Aqui está senhor. 
–Ótimo! Esse serve perfeitamente. 

Agora coloque água em seu interior.  
– Prontinho.  
– Verifique o volume de água nele 

contido. 
–Bem... Vejamos, aqui está marcando 

22 ml. Já sei! – Gritou o homem – agora o 
senhor vai me pedir para inserir a aliança e 
verificar a variação do nível da água. 

– Muito bem! Continue...  
E colocando a aliança no interior do 

recipiente, ele deduziu... 
 – Dado que, após colocar a aliança no 

recipiente, o nível da água subiu para 23 ml, 
então, a aliança deslocou 1 ml de água, logo, 
esse é o seu volume. 
 – Excelente! Você poderia transformar 
esta unidade de volume em cm3? 
 – Não sei como proceder senhor. 

– É simples. Se você construir um cubo 
com 1 cm de largura; 1 cm de altura e 1 cm de 
comprimento, você multiplicaria as três 
dimensões para calcular o volume deste cubo.  
Correto?  Veja:  1 cm x 1 cm x 1 cm = 1cm3.  – 
Continuou o comprador – se você pegar uma 
seringa e inserir no seu interior 1 ml de água e 
em seguida transferir essa água para o seu 
cubo, perceberá que ela ocupará todo o 
espaço do seu cubo e não sobrará nada. 
Então, é possível afirmar que 1 ml corresponde 
a 1cm3. Ou seja, o volume de sua aliança 
corresponde a 1 cm3. Em um cubo com 
capacidade de 1 cm3, cabe 1 mililitro (ml). 
Assim, podemos escrever – pegou a nota 
fiscal que estava sobre o balcão e escreveu 
no verso do papel:    

     1 cm3= 1mL         
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– Então, se eu fundir essa aliança 
poderei formar um cubo com volume de 1 
cm3? 

– Correto. Agora você vai me 
entender. O ouro 18 quilates é uma liga 
metálica que possui 75% de ouro puro e 25% 
de outros metais. Mas isso não importa 
agora.– O que você precisa saber é que cada 
material que existe na natureza possui uma 
densidade própria. O ouro 24 quilates, que é o 
ouro puro, possui uma densidade de 19,3 
g/cm3. Isso significa que em um cubinho com 1 
cm3 teríamos 19,3 gramas do metal. Já o ouro 
18 quilates possui uma densidade de 16,5 
g/cm3.  Sendo assim, perceba que para 
calcularmos a densidade de um material, 
dividimos o valor de sua massa pelo volume 
ocupado por ele – novamente, pegou a nota 
fiscal e escreveu: 

 
 
 
 
 
– Bem, se o anel tem um volume de 

1cm3, então ele deveria possuir 16,5 g de 
massa – disse o vendedor. 

–Agora chegamos a um entendimento, 
porque você verificou a massa da aliança e 
constatou que ela possui somente 10g. 

 – É... O senhor tem razão.  Mas, veja 
bem, se a aliança é uma liga metálica, e dado 
que ela apresenta o brilho do ouro e 
considerando a credibilidade do nosso 
fornecedor, é possível pensar que tenha 
ocorrido algum erro na mistura dos metais 
que formam a liga dessa aliança. 

– Um erro grave eu suponho. Visto que 
a densidade desta joia é muito inferior a do 
ouro 18 quilates e considerando que sua 
densidade é muito próxima da densidade da 
prata 10,5 g/cm3, isso me faz pensar, que 
possivelmente trata-se de um anel de prata 
com um banho de ouro. O senhor já pensou no 
problema em que está envolvido? Quero o 
meu dinheiro de volta!  

Ao perceber que não possuía mais 
argumentos para negar o que se tornara 
óbvio, o vendedor foi logo abrindo a caixa 
registradora e, pegando o dinheiro, dirigiu-se 
ao balcão – é somente isso que o senhor 

deseja? Não seja por isso, aqui o cliente tem 
sempre razão! Aqui está o seu dinheiro. 

 
MARQUES, C.S. (2012) 

 
 
2) No texto há uma distinção clara entre os 
conceitos de massa e peso. Diferencie-os com 
suas palavras. 
 
3) Como você classificaria a forma de 
conhecimento que o comprador e o vendedor 
possuem? 
 
4) Busque uma explicação utilizando o 
conhecimento científico, para a saída que 
Garfield encontrou para “pesar” menos: 

 

 

 

 

 

Acesse o portal abaixo e calcule o seu peso em 
diferentes astros do espaço: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/
recursos/17561/Peso/OA/fis1_ativ1.swf 

  

 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/17561/Peso/OA/fis1_ativ1.swf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/17561/Peso/OA/fis1_ativ1.swf
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   OBJETIVOS: 

 Analisar os estados físicos da matéria 
e os fatores que influem em suas 
mudanças. 

 

Estados físicos da matéria ou fases são as 
diferentes formas de como uma substância 
pode se apresentar no espaço. Os principais 
são: 

Sólido: é o estado na matéria onde 
encontramos as moléculas em um estado de 
agitação baixo. A força que as une – coesão -, 
é muito grande. Neste estado físico, a matéria 
apresenta forma e volume definidos. 

Líquido: é o estado em que as moléculas já 
estão um pouco mais dispersas, em relação à 
mesma matéria no estado sólido. Substâncias 
no estado líquido têm volume definido, mas a 
forma pode variar de acordo com o recipiente 
que as contenham. 

Gasoso: ocorre quando as partículas que 
formam a matéria estão bastante afastadas, 
dispersas no espaço. Neste estado, a forma e 
o volume são indefinidos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

As substâncias podem variar os seus estados 
físicos em função da variação da temperatura 
ou da pressão a que estão submetidas. 

 

CURIOSIDADES 

Existe, ainda, um quarto estado, 
chamado de plasma, que somente ocorre em 
condições altíssimas de temperatura, como no 
núcleo do Sol. Lá, os átomos de hélio ficam a 
uma temperatura e pressão muito altas, 
fazendo com que os seus elétrons sejam 
desprendidos de seus átomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 1 

1.2  OS ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA E SUAS MUDANÇAS 
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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.    Ocorre de 
forma lenta e natural. 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 

MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO DA MATÉRIA 

http://www.infoescola.com/fisico-quimica/fusao/
http://www.infoescola.com/termodinamica/vaporizacao/
http://www.infoescola.com/fisico-quimica/pontos-de-fusao-e-ebulicao/
http://www.infoescola.com/fisico-quimica/ebulicao/
http://www.infoescola.com/fisico-quimica/evaporacao/
http://www.infoescola.com/fisico-quimica/solidificacao/
http://www.infoescola.com/fisico-quimica/sublimacao/
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líquido. Por exemplo, a sublimação do gás 
carbônico sólido, conhecido por gelo seco, em 
exposição à temperatura ambiente. 

 

Planeta Água 

Guilherme Arantes 

Água que nasce na fonte 
Serena do mundo 

E que abre um 
Profundo grotão 

Água que faz inocente 
Riacho e deságua 

Na corrente do ribeirão... 
Águas escuras dos rios 

Que levam 
A fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população... 

Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas 

Ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 

No leito dos lagos 
No leito dos lagos... 
Água dos igarapés 

Onde Iara, a mãe d'água 
É misteriosa canção 

Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 

Virar nuvens de algodão... 
Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris 
Sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 
Tão tristes, são lágrimas 

Na inundação... 
Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra... 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água... 
Pro fundo da terra... 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água... 

Quer ouvir? Acesse: 
http://letras.mus.br/guilherme-

arantes/46315/ 

 

 

                       Colocando em prática... 

 

1) Na letra da canção “Planeta Água”, o 
compositor fala de duas mudanças de estado 
físico da água. Identifique essas mudanças e 
denomine-as. 

2) No verso: “E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra”, diga o que essas água 
formam no subsolo. 

3) Na canção o compositor fala de uma forma 
de aproveitamento da movimentação água 
para a geração de trabalho. Identifique este 
verso. 

4) Nos versos: “Gotas de água da chuva 
Tão tristes, são lágrimas 
Na inundação...” indique três causas de 
inundação das cidades.  
 
 
 

 
Para saber mais acesse: 

 
http://www.brasilescola.com/geografia/enche

ntes.htm 
 
 

http://www.infoescola.com/hidrografia/lencol
-freatico/ 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/quimica/dioxido-de-carbono/
http://www.infoescola.com/quimica/dioxido-de-carbono/
http://letras.mus.br/guilherme-arantes/
http://letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/
http://letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/
http://www.brasilescola.com/geografia/enchentes.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/enchentes.htm
http://www.infoescola.com/hidrografia/lencol-freatico/
http://www.infoescola.com/hidrografia/lencol-freatico/


15 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender a evolução do modelo 
atômico, a diversidade de elementos 
químicos e a necessidade de sua 
classificação. 
 

MODELOS ATÔMICOS 
 

Modelos atômicos foram sugeridos, desde a 
Antiguidade, por gregos como Demócrito de 
Abdera(420 a.C.) e Leucipo (450 a.C.), que já 
afirmavam que a matéria era composta por 
pequenas partículas que receberam a 
denominação de átomo, palavra que em grego 
significa indivisível. Esse modelo é um modelo 
filosófico sem forma definida e sem núcleo, e não 
tem nenhuma base científica.  

Obtido em: 

http://www.brasilescola.com/quimica/evolucao-
modelo-atomico.htm 

 

Quer rir um pouco? Assista Ariano Suassuna cantando o 
funk do Rutherford e Bohr: disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=Zh8NAQ32iIw 

 
Percebam que a intenção de conhecer 

os constituintes da matéria é bastante antiga. 
Entretanto, outras hipóteses surgiram para 
explicar a constituição da matéria, mas 
somente no ano de 1803, John Dalton (1766 -
1844),químico, meteorologista e físico inglês, 
defendeu que a matéria fosse feita de 
pequenas partículas, os átomos. Dalton 
defendia que os átomos fossem partículas 
indivisíveis da matéria e que na formação dos 
compostos, os átomos entrassem em 
proporções numéricas fixas e, ainda, que a 
massa do composto químico, seria 
correspondente à soma das massas dos 
átomos que o constituíssem. 

Vejam que Dalton já possuía uma 
visão bastante avançada a respeito da  

 
 
 
 
 

 
natureza do átomo, apesar de não estar 
totalmente correto. 

 

 

 

 

 

 

Os estudos continuaram e, no ano de 
1898, o físico inglês Joseph John Thomson, 
realizou experimentos científicos com 
descargas elétricas de gases e com a 
radioatividade, e propôs um novo modelo 
para o átomo.  
 Para Thomson, o número de cargas 
positivas teria que ser igual ao número de 
cargas negativas, porque a matéria possui 
uma tendência a ficar em estado neutro. 
 As experiências realizadas no século 
XIX, juntamente com o átomo de Thomson, 
possibilitaram a descoberta do próton e do 
elétron.  
 O modelo atômico de Thomson era 
formado por uma esfera com carga positiva e, 
nela, os elétrons, de carga negativa ficavam 
incrustados. Este modelo foi apelidado de 
“pudim de passas”. Mais tarde, com novos 
experimentos, Thomson postulou que os 
elétrons estavam situados em anéis e esses se 
movimentavam em órbitas ao redor da esfera 
positiva. 

 

 

 

  

UNIDADE 1 

1.3 CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - MODELO ATÔMICO 

http://www.brasilescola.com/quimica/evolucao-modelo-atomico.htm
http://www.brasilescola.com/quimica/evolucao-modelo-atomico.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Zh8NAQ32iIw
http://pt.wikipedia.org/wiki/1766
http://pt.wikipedia.org/wiki/1844
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
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Modelo Atômico de Rutherford 
 

Ernest Rutherford (1871-1937) nasceu 
na Nova Zelândia. Devido a seu bom 
desempenho como aluno, ganhou bolsa de 
estudos para a Universidade da Nova Zelândia 
e, mais tarde, recebeu outra bolsa, dessa vez 
para a Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra. Em 1908, Rutherford recebeu o 
Prêmio Nobel de Física por seus trabalhos. 
               Em seus estudos, ele conseguiu, 
através de experimentos, bombardear uma 
fina lâmina de ouro com partículas alfa 
(núcleo do átomo de hélio). Ele percebeu que 
a maioria das partículas alfa emitidas 
atravessava a lâmina sem sofrer qualquer 
desvio. Porém uma pequena parte das 
partículas sofria um desvio. Com isso, ele pôde 
concluir que o átomo possuía um pequeno 
núcleo e uma grande região vazia. 
              Em seu experimento ele enunciou que 
os elétrons eram dotados de cargas negativas 
enquanto que no núcleo se encontravam as 
cargas positivas. Dessa forma, baseando-se no 
sistema planetário, Rutherford propôs para o 
átomo de hidrogênio um modelo semelhante. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quer saber mais sobre os experimentos de 
Rutherford? Acesse: 
http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod06/m_s06.html#
exp09 
 
 
Modelo Atômico de Bohr 
 
              O dinamarquês Niels Bohr, especialista 
em física atômica, nasceu em 1885, e faleceu 
em 1962. No ano de 1913, estabeleceu o 
modelo atômico do “sistema planetário”, que 
é usado até os dias atuais. Por meio de seus 
estudos, elaborou uma nova teoria, baseada 

no movimento e distribuição dos elétrons, que 
veio a complementar o modelo atômico de 
Rutherford, daí surgiu o modelo atômico 
conhecido como modelo atômico de 
Rutherford-Bohr. 

Sua teoria fundamentou-se 
basicamente em alguns postulados: 
•  Os elétrons giram ao redor do núcleo 
atômico, em órbitas circulares, denominadas 
níveis ou camadas. Os átomos descobertos, 
até hoje, podem ter no máximo sete camadas. 
Bohr denominou-as a partir da letra K, camada 
mais interna. 
•  Nos seus níveis de energia, os elétrons não 
absorvem nem liberam energia (diz-se que 
estão no estado fundamental). 
•  Cada nível possui um valor de energia 
determinado. 
•  Os elétrons podem saltar de um nível de 
energia para outro. Ao absorverem energia, os 
elétrons saltam para um nível mais afastado 
do núcleo (diz-se que o elétron está no estado 
excitado). Ao retornar ao seu nível de energia, 
o elétron libera a energia absorvida na forma 
de ondas eletromagnéticas (calor, luz etc.). 
 
 

 

MUITO INTERESSANTE: 
Muitos materiais podem emitir luz quando 

excitados. Isto ocorre quando os elétrons dos 
átomos absorvem energia e passam para níveis 
mais altos. Quando os elétrons voltam para os 
níveis mais baixos, liberam a diferença de energia. 
E esta liberação pode ocorrer na forma de emissão 
de luz. 

Este fenômeno é usado, por exemplo, na 
confecção dos fogos de artifício. Quando os 
fabricantes desejam produzir fogos de artifício 
coloridos, misturam à pólvora compostos de certos 
elementos químicos apropriados, utilizam sais de 
diferentes metais na mistura explosiva (pólvora)  

 
 

http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod06/m_s06.html#exp09
http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod06/m_s06.html#exp09
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para que, quando detonados, produzam cores 
diferentes. Para se obter a cor amarela, por 
exemplo, adicionam sódio (Na), para conseguir o 
vermelho-carmim, colocam estrôncio (Sr). Quando 
querem o azul-esverdeado, utilizam cobre (Cu). 
Desejando o verde, empregam o bário (Ba), se a 
cor desejada for a violeta, usam o potássio (K) e 
para o vermelho podem utilizar o cálcio (Ca). Na 
hora em que a pólvora explode, a energia 
produzida excita os elétrons desses átomos, ou 
seja, os elétrons "saltam" de níveis de menor 
energia (mais próximos do núcleo) para níveis de 
maior energia (mais distantes). Quando retornam 
aos níveis de menor energia, liberam a energia que 
absorveram, na forma de luz colorida. 

As diferentes cores são observadas quando 
os elétrons dos íons metálicos retornam para 
níveis menores de energia (mais internos), 
emitindo radiações com a coloração característica 
de cada "salto" energético (diferentes 
comprimentos de onda). 

Lembre-se do que acontece na sua cozinha, 
quando a água com sal do arroz escorre na panela 
e atinge a chama azul do fogo. Aparece uma 
coloração amarela bem forte. O sal de cozinha é o 
cloreto de sódio, e a cor característica do sódio é 
amarela. 

Os luminosos de neônio (Ne) e as lâmpadas 
de vapor de sódio ou mercúrio (Hg), utilizadas em 
iluminação pública, são dispositivos baseados em 
tubos de raios catódicos. Estes tubos são ampolas 
de vidro com um gás no seu interior, a baixa 
pressão, e que possuem extremidades metálicas 
onde se aplica uma diferença de potencial elétrico. 
Eles são semelhantes aos tubos de imagem dos 
televisores. Nestes, há uma substância no estado 
gasoso, cujos elétrons são excitados por ação da 
corrente elétrica. Quando esses elétrons retornam, 
há a emissão de luz. Nos luminosos de gás neônio, 
a luz emitida é vermelha, e nas lâmpadas de vapor 
de sódio é amarela. 

Alguns seres vivos possuem um 
interessante mecanismo em seus organismos: 
reações químicas utilizam a energia (proveniente 
dos alimentos) para excitar elétrons de alguns 
átomos. Quando os elétrons voltam ao estado 
fundamental, há emissão de luz. Esse fenômeno é 
chamado de bioluminescência. 

O caso mais conhecido de bioluminescência 
é o dos vaga-lumes (ou pirilampos). Há evidências 
de que eles utilizam os sinais luminosos para se 
comunicarem com os parceiros do sexo oposto. A 
emissão de luz, neste caso, tem, portanto, 
finalidade relacionada ao acasalamento dos vaga-
lumes. Há outras espécies de seres vivos (por 
exemplo, alguns fungos, algas, vermes e cnidários) 
que também apresentam bioluminescência, porém 
os cientistas ainda não esclareceram, em muitos 
casos, qual o papel que este fenômeno 
desempenha em suas vidas. 

Alguns materiais, quando absorvem 
radiação, emitem de volta luz visível. Esse 
fenômeno é chamado genericamente 
de luminescência. Quando a emissão ocorre 
imediatamente após a incidência da radiação, o 
fenômeno é chamado de fluorescência. Se, por 
outro lado, a emissão demorar alguns segundos ou 
até mesmo algumas horas, chamamos 
de fosforescência. Portanto, as  

 

lâmpadas são fluorescentes e os interruptores de 
luz são fosforescentes. 

Podemos notar que a química está mesmo 
presente em tudo, desde a fabricação de fogos de 
artifício, até a comunicação entre os insetos. Estes 
fenômenos aparentemente são bem diferentes, 
mas, na realidade, utilizam as mesmas 
propriedades básicas da matéria como a 
espectroscopia, estrutura atômica, etc. 
Obtido em: Revista Eletrônica de Ciência 

 
 

           Colocando em prática... 

                        

1) Faça uma comparação entre os diversos 
modelos desenvolvidos para explicar a 
organização do átomo. 

2) Realize uma pesquisa na internet sobre a 
necessidade de construção de modelos para a 
explicação do conhecimento científico.  

3) O modelo atômico aceito atualmente é o de 
Rutherford-Bohr. Descreva como os prótons, 
neutros e elétrons encontram-se organizados 
neste modelo. 

Consulte: 

http://www.brasilescola.com/fisica/do-atomo-
rutherford-ao-atomo-bohr.htm 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%A
Dfico 

 

http://www.brasilescola.com/fisica/do-atomo-rutherford-ao-atomo-bohr.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/do-atomo-rutherford-ao-atomo-bohr.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
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OBJETIVOS: 

 Identificar e nomear os símbolos dos 
principais elementos químicos e a 
organização da tabela periódica. 

 

Tabela Periódica 

 Observe a tabela periódica na página 
25 deste módulo. Você verificará que os 
elementos químicos estão dispostos na ordem 
crescente de seus números atômicos. Sendo 
assim, o primeiro elemento que consta na 
tabela é o hidrogênio, cujo símbolo é H e o 
número atômico é 1. Seguindo a primeira 
linha horizontal, você encontrará o hélio (He) 
de número atômico 2. Ao passar para a 
segunda linha, observe o elemento lítio (Li) de 
número atômico 3 e assim por diante. Mas, o 
que é o número atômico?  

 Identificamos os elementos químicos 
pela quantidade de prótons que estes 
possuem em seu núcleo e designamos esta 
qualidade do elemento por “número 
atômico”, cuja representação é Z. 

 Utilizando o hidrogênio como 
exemplo, dizemos que o seu número atômico 
vale 1 e assim, escrevemos: 

 
  HZ    H1 

 

H = símbolo do elemento hidrogênio. 

Z = 1 = quantidade de prótons encontrados no 
núcleo do elemento químico hidrogênio. 

 

 Observe, também, que cada elemento 
químico possui um símbolo.  Quando este  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

possuir uma única letra, esta será sempre 
maiúscula   e,     caso  haja   mais   de   uma,   a  

primeira será sempre maiúscula e as demais, 
minúsculas. Observe: 

 

- átomo de cálcio = Ca 

- átomo de cloro = Cl 

 

 Os átomos apresentam sempre a 
mesma quantidade de prótons (carga positiva) 
e de elétrons (carga negativa), por isso, 
dizemos que eles sempre se encontram em 
um estado neutro.  

 
Na tabela periódica moderna, os elementos 
são colocados em ordem crescente de seu 

número atômico. 

 Outro dado importante a respeito dos 
átomos consiste em seu número de massa, 
cuja representação é dada pela letra A. O 
número de massa de um átomo corresponde 
à soma de seu número de prótons (p) ou 
número atômico (Z) com o número de 
nêutrons (n), ou, ainda, das partículas 
encontradas no núcleo do átomo. Isto se deve 
ao fato dos prótons e nêutrons possuírem 
massa equivalente a um (1) e da massa dos 
elétrons ser desprezível quando comparada à 
dos prótons e nêutrons. A massa dos elétrons 
é 1836 vezes menor do que a massa dos 
prótons e neutros. 

A = p + n      ou       A = Z + n 

 

 massa carga 

Próton 1 + 

Nêutron 1 nula 

Elétron 1/1836 - 

UNIDADE 1 

1.4 ELEMENTOS QUÍMICOS 
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A notação (escrita) de um elemento químico é 
feita seguindo-se o modelo a seguir: 

   
 
 
Onde: 
X = símbolo do elemento químico; 
A = massa atômica = Z + n 
Z = número atômico.   
 

 DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA 
 

 Os elétrons encontrados na 
eletrosfera do átomo apresentam-se 
distribuídos em camadas eletrônicas. Essas 
camadas são designadas por letras (K; L; M; N; 
O; P e Q) e cada uma delas suporta um 
número máximo de elétrons. Veja: 

CAMADAS 

ELETRÔNICAS 

NÚMERO MÁXIMO 

DE ELÉTRONS 

K 2 

L 8 

M 18 

N 32 

O 32 

P 18 

Q 8 

 

REGRAS PARA DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA 

1) Inicia-se pela camada K colocando-se  nesta 
a quantidade máxima de elétrons que ela 
pode suportar, neste caso, 2 elétrons; 

2) Segue-se as demais camadas adotando o 
mesmo procedimento, ou seja, colocando-se a 
quantidade máxima de elétrons que cada 
camada suporta; 

3) Deve-se observar sempre o fato de que a 
última camada nunca poderá possuir mais do 
que 8 elétrons; 

4) Se a última camada for a K, esta conterá, no 
máximo, 2 elétrons; 

5) A penúltima camada possuirá no máximo 
18 elétrons; 

6) Se, ao fazermos a distribuição eletrônica, a 
última camada ficar com: 

a) mais do que 8 elétrons e menos que 18. 
Esse número será cancelado e em seu lugar 
será colocado o número 8, a diferença, então, 
será passada para a camada seguinte; 

b) mais do que 18 elétrons. Esse número será 
cancelado e em seu lugar será colocado o 
número 18. A diferença será passada para a 
camada seguinte. 

Exemplos: 

Elemento 

Químico 

 

Distribuição Eletrônica 

 K L M N O P Q 

Ca (Z=20) 

 

 

Ba (Z=56) 

2 

 

 

2 

8 

 

 

8 

10 

 8 

 

18 

2 

 

 

28 

18 

 

 

 

10 

 8 

 

 

 

2 

 

 

 

Construção da Tabela Periódica 

 
As faixas horizontais da tabela 

periódica em número de sete (7), são 
denominadas períodos e as faixas verticais, 
grupos ou famílias. 

Os elementos químicos de uma 
mesma família têm propriedades 
semelhantes. Modernamente, cada coluna é 

X 

A 

Z 
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chamada de grupo. Há, portanto, 18 grupos 
numerados de 1 a 18. 

 
Os grupos mais conhecidos são: 

1A: metais alcalinos; 
2A: metais alcalino-terrosos; 
6A: calcogênios; 
7A: halogênios; 
8A: gases nobres. 
 

OS TRÊS GRANDES CONJUNTOS 
 

  Toda a tabela periódica é, ainda, 
organizada em três grandes conjuntos. São 
eles: os metais, os semi-metais e os não 
metais. (Ver fig. na p.25) 

Observe que, na tabela, 
os metais estão colocados à esquerda e os não 
metais à direita. Entre os metais e os não 
metais, situam-se os elementos designados 
por semi-metais, por apresentarem 
propriedades semelhantes aos metais e aos 
não metais. 

Os metais são substâncias 
elementares constituídas por átomos. Os 
metais mais abundantes na crosta terrestre 
são o alumínio e o ferro. As propriedades 
físicas e químicas dos metais são: 

 
-São sólidos à temperatura ambiente, com 
exceção do mercúrio, gálio, césio, e frâncio 
que são líquidos; 
-São bastante densos; 
-São maleáveis, isto é dobram facilmente sem 
se partirem; 
-São bons condutores elétricos e térmicos; 
-São quase todos muito reativos; 

Os não metais são constituídos por 
corpúsculos que podem ser átomos ou 
moléculas. As propriedades físicas e químicas 
dos não metais são: 

 
-Existem em diferentes estados físicos à 
temperatura ambiente; 
-Têm densidades muito diferentes; 
-Quando sólidos são quebradiços; 
-São maus condutores elétricos e térmicos, 
com exceção do grafite que é um bom 
condutor de eletricidade; 

-Há metais pouco reativos, embora o oxigênio 
e o Cloro sejam tão reativos como os metais. 
 
                O hidrogênio é o único elemento que 
não se enquadra em nenhum dos grupos 
descritos. 

 

Colocando em prática... 

 

1) Pesquisa nas tabelas das páginas 25 e 26 os 
nomes e símbolos dos elementos químicos 
classificados como semi-metais. 

2) Realize a distribuição eletrônica dos átomos 
de: 

a) Cloro - Cl  (Z = 17) 

b) Alumínio - Al  (Z = 13) 

c) Cálcio - Ca (Z = 20) 

3) Pesquise na internet o significado dos 
termos abaixo e escreva o nome dos 
elementos químicos pertencentes a cada 
grupo.  

a) metais alcalinos; 

b) metais alcalinos-terrosos; 

c) calcogênios; 

d) halogênios; 

e) gases nobres. 

4) Determine o número atômico de um átomo 
que possui número de massa 12 e que possui 
6 elétrons na eletrosfera. Em seguida, 
identifique este elemento químico na tabela 
periódica e o seu símbolo. 

 

 

 

Consulte: 

http://www.infoescola.com/quimica/tabela-
periodica/ 

http://www.infoescola.com/quimica/metais-alcalinos/
http://www.infoescola.com/quimica/metais-alcalino-terrosos/
http://www.infoescola.com/quimica/calcogenios/
http://www.infoescola.com/quimica/halogenios/
http://www.infoescola.com/quimica/tabela-periodica/
http://www.infoescola.com/quimica/tabela-periodica/
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OBJETIVOS: 

 

 Compreender ligação química. 
 

 

REGRA DO OCTETO 

Os gases nobres, elementos do grupo 
18 ou 8A da tabela periódica: hélio, neônio, 
argônio, criptônio, xenônio e radônio, se 
diferenciam dos demais elementos químicos 
por não realizarem ligações químicas com os 
outros elementos. Isto ocorre porque estes 
átomos apresentam estabilidade química. Ou, 
em outras palavras, eles apresentam 8 (oito) 
elétrons na última camada eletrônica, 
também conhecida como camada de valência. 
Com exceção do átomo de hélio (He) cuja 
estabilidade é alcançada com 2 (dois) elétrons 
apenas, já que este é o número máximo de 
elétrons que este átomo possui. 
Normalmente, tais gases se apresentam como 
átomos isolados e não como moléculas, 
estabelecendo ligações atômicas apenas em 
condições muito especiais. 

As ligações químicas entre os átomos 
se estabelecem na intenção destes adquirirem 
estabilidade química. Ou seja, ficarem com 8 
(oito) elétrons na sua última camada 
eletrônica.  

Assim, um átomo que completa a 
última camada de sua eletrosfera com oito 
elétrons adquire as características de um gás 
nobre, ou seja, torna-se estável. 

Um exemplo clássico é o da molécula 
de água. Vejamos a distribuição eletrônica dos 
elementos químicos que formam a molécula 
de água: 
Oxigênio: O (Z= 8): K=2; L=6 

 

 

 

 

 

Análise do oxigênio: se ele possui 6 elétrons 
na última camada, ele precisa, desta forma, 
ganhar 2 elétrons para ficar estável; 

Hidrogênio: H (Z =1): K=1 

Análise do hidrogênio: ele possui somente 1 
elétron na camada K, entretanto, sabemos 
que esta camada adquire estabilidade com 2 
elétrons. Então, também podemos inferir que 
o hidrogênio precisará ganhar mais 1 elétron 
para ficar estável. 

 Veja o que ocorre: 
Para obedecer à regra do octeto, o 

oxigênio compartilha dois de seus elétrons 
com dois átomos de hidrogênio formando 
com estes, duas ligações conhecidas como 
covalentes ou moleculares. O par de elétrons 
compartilhado entre o oxigênio e o hidrogênio 
pertence tanto ao primeiro quanto ao 
segundo. Assim, o oxigênio fica com 8 elétrons 
em sua última camada e cada átomo de 
hidrogênio fica com 2 elétrons. 

Veja este outro exemplo: 
 

UNIDADE 1 

1.5 LIGAÇÕES QUÍMICAS 



22 
 

Pela mesma razão, a molécula de oxigênio 
O2 é formada pelo compartilhamento de dois 
pares eletrônicos por cada átomo da ligação. 

Observe que, pela ligação molecular, 
os dois átomos de oxigênio compartilham 
quatro elétrons (dupla ligação), constituindo 
assim, oito elétrons em sua última camada.  

A molécula do nitrogênio, N2, cujos 
átomos têm número atômico 7 e distribuição 
eletrônica 2-5, precisa, para cumprir a regra 
do octeto, de mais três elétrons na última 
camada. Isto é obtido através de uma tripla 
ligação, na qual cada átomo compartilha três 
elétrons com o outro membro da ligação, 
conforme figura abaixo: 

Na figura, além da molécula de 
nitrogênio, podemos observar a molécula de 
hidrogênio, que, obviamente, não obedece à 
regra do octeto. Isto se dá pelo fato de 
estarmos falando de uma regra e não de uma 
lei da química. 

Assim, não só o hidrogênio, que 
encontra a estabilidade numa distribuição 
eletrônica semelhante à do hélio, mas 
também outros elementos químicos não 
necessariamente seguem o padrão de formar 
ligações que complementem suas camadas 
finais com oito elétrons. Isto pode ser 
concluído de uma simples observação 
da tabela periódica. 

 

A força do átomo 
 

Chama-se eletronegatividade a força 
que o átomo possui para capturar elétrons. Os 
átomos fortes são aqueles que possuem 
grande eletronegatividade e os fracos, baixa 
eletronegatividade. Quando um átomo forte 
se liga a um átomo fraco, há transferência 
definitiva de elétron do mais fraco para o mais 

forte. Se tirarmos um elétron de um átomo, 
ele deixa de ser neutro, pelo desequilíbrio 
entre seu número de prótons e de elétrons. 
Quando um átomo perde elétron, ele fica com 
mais prótons do que elétrons, e sua carga 
passa a ser positiva. Se o átomo ganhar 
elétrons, também haverá um desequilíbrio de 
cargas e, como ele terá mais elétrons do que 
prótons, ele será eletricamente negativo. Um 
átomo que deixa de ser eletricamente neutro, 
se tornando positivo ou negativo, passa a ser 
chamado de íon. 

Aproximando um átomo altamente 
eletronegativo de um de baixa 
eletronegatividade, ele captura elétrons, 
tornando-se um íon negativo e tornando o 
outro um íon positivo. Como cargas elétricas 
opostas se atraem, eles ficarão ligados por 
atração eletromagnética e o tipo de ligação 
será chamada de ligação iônica. 

Colocando em prática... 
 

1) Por que alguns átomos estabelecem 
ligações químicas e outros não? Como são 
conhecidos os elementos químicos que não 
realizam ligações químicas? 

2) Que tipo de ligação química se estabelecerá 
entre os elementos abaixo? Justifique sua 
resposta. 

a) Cl e Na: 

b) N e H: 

c) I e K: 

 

http://educacao.uol.com.br/quimica/ult1707u10.jhtm
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OBJETIVOS: 

 

 Compreender misturas e combinações 
e os processos de separação de 
misturas na natureza. 
 

MISTURAS 
 

Como o próprio nome já diz, mistura é 
a reunião de duas ou mais substâncias, 
mantendo as suas características e 
propriedades, ou seja, as substâncias não se 
alteram. Podem ser classificadas em 
homogêneas e heterogêneas. 

 
a) Homogêneas: são aquelas as quais 

não distinguimos seus componentes 
pela visão. Apresentam-se com o 
mesmo aspecto e mantêm as suas 
propriedades por toda a sua extensão. 

Ex: água e sal. 
 

b) Heterogêneas: são aquelas as quais 
podemos identificar as suas partes 
(fases) pela visão, ou as quais não 
mantêm as suas propriedades em 
todas as partes de sua extensão.  

Ex: água e óleo. 

MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DAS MISTURAS 
HOMOGÊNEAS 

1) Evaporação: utilizada para separar os 
líquidos de sólidos. Ex: água e sal. Exposta ao 
sol, a água evapora, deixando somente o sal 
depositado.  

2) Destilação: também separa líquidos de 
sólidos. Se aquece a mistura até que ela atinja 
o seu ponto de ebulição. Quando isto 
acontece, a parte líquida da mistura forma 
vapor, que posteriormente é resfriado em um  

 

 

 

 

condensador e se mantém separado da 
mistura em outro recipiente do destilador. 
Assim a parte sólida fica retida no 1º 
recipiente enquanto a líquida vai para o 2º 
recipiente.  

 

 

 

 

 

3) Solidificação fracionada: baseia-se no ponto 
de solidificação das substâncias, quando as 
duas estão dissolvidas num mesmo líquido. 

4) Fusão fracionada: usada para separar 
substâncias contidas numa mistura sólida. 
Baseia-se no ponto de fusão das substâncias. 

5) Sublimação: pode-se aplicar às soluções 
sólidas e às misturas, quando um dos 
componentes puder sofrer sublimação. 
Aquece-se a mistura ou solução a uma 
temperatura capaz de recolher os vapores 
que, ao resfriarem, passa do estado gasoso 
para o sólido.  

 

 

 

 

 

UNIDADE 1 

1.6 MISTURAS E COMBINAÇÕES  

http://www.coladaweb.com/quimica/quimica-geral/destilacao


24 
 

6) Liquefação e vaporização fracionada: ocorre 
com misturas constituídas por vários gases. 
Em aparelhagem especial a solução gasosa é 
continuamente resfriada e, à medida que os 
pontos de liquefação dos componentes vão 
sendo atingidos, os mesmos vão passando ao 
estado líquido. A seguir são submetidos à 
evaporação fracionada, separando-se dessa 
maneira os vários gases.  

 
MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DAS MISTURAS 

HETEROGÊNEAS 

1) Catação: consiste na separação de sólidos 
com as mãos ou com pinças quando estes 
forem identificáveis. 

2) Ventilação: Consiste na separação de uma 
das fases submetendo a mistura a uma 
corrente de ar; só pode ser usada quando as 
substâncias possuírem densidades diferentes. 

3) Levitação: a mistura é 
submetida a uma corrente 
de água e o componente 
menos denso é arrastado 
pela corrente de água, 
enquanto o mais denso 
permanece no local. 

4) Flotação: substâncias sólidas de densidades 
diferentes. Coloca-se um líquido de densidade 
intermediária na mistura. Isso faz com que o 
líquido separe as substâncias: a de menor 
densidade fica na superfície do líquido e a de 
maior densidade abaixo. 

5) Peneiração: pode ser usado quando as fases 
do sistema se reduzem a grãos de diferentes 
tamanhos quando o sistema é triturado; por 
meio de uma série de peneiras, cujas malhas 

são gradativamente menores, pode-se separar 
os componentes. 

6) Separação magnética: utiliza-se um ímã 
para atrair materiais que possuam ferro. 

7) Filtração: assim como a decantação e 
a centrifugação, é um processo para separar 
sólidos de líquidos. No caso da filtração, o 
sólido é separado por meio de papéis de filtro. 

Mistura e combinação 
 

Se misturarmos duas substâncias, 
poderá ou não ocorrer uma reação química. 
Se não ocorrer uma reação química, as 
substâncias misturadas poderão ser separadas 
por um processo físico, como catação, 
filtração, separação magnética, dissolução, 
pois, como são as mesmas substâncias, elas 
mantém suas propriedades originais. 

Se ocorrer uma reação química, será 
formada uma nova substância e, 
consequentemente, as substâncias iniciais não 
poderão mais ser separadas por nenhum 
processo físico. Neste caso, dizemos que 
ocorreu uma combinação. 

Colocando em prática... 

1)Identifique o processo de separação das 
misturas: 

a) água e pó de ferro: 

b) água e sais minerais: 

c) ouro e terra: 

d) areia fina e areia grossa. 

e) arroz e casca de arroz: 

Dúvidas? Consulte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Separa%C3%A7%C3%
A3o_de_misturas 

http://www.infoescola.com/quimica/tamisaca
o-peneiracao-e-ventilacao/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Separa%C3%A7%C3%A3o_de_misturas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Separa%C3%A7%C3%A3o_de_misturas
http://www.infoescola.com/quimica/tamisacao-peneiracao-e-ventilacao/
http://www.infoescola.com/quimica/tamisacao-peneiracao-e-ventilacao/
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TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS  



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALVES, L. Evolução do Modelo Atômico. Brasil 
Escola. Disponível em: 
http://www.brasilescola.com/quimica/evoluc
ao-modelo-atomico.htm. Acessado em: 
15/07/2013. 
 
LANA, C. Regra do octeto: Átomo nobre tem oito 

eletrons na camada de valência. Disponível em: 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimic

a/regra-do-octeto-atomo-nobre-tem-oito-

eletrons-na-camada-de-valencia.htm 

Acessado em: 15/07/2013. 

LUA, L. Tabela Periódica. InfoEscola. 
Disponível em: 
http://www.infoescola.com/quimica/tabela-
periodica/ Acessado em: 15/07/2013. 
 
MARQUES, C. S., A Estratégia Didática as 
Resolução de Problemas a Partir de Textos 
Narrativos: contribuições para o ensino das 
ciências físicas. Publit. Rio de Janeiro, 2012 
 
MARQUES, D. Modelos Atômicos. Brasil 
Escola. Disponível em: 
http://www.brasilescola.com/fisica/modelos-
atomicos.htm. Acessado em: 17/07/2013. 
 
PEREIRA, E.  Explorando os conceitos de 
massa, peso e gravidade. Portal do Professor. 
Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTec
nicaAula.html?aula=1977. Acessado em: 
17/07/2013. 
 
http://www.aprendemos.com.br/massa-e-
peso-descubra-a-diferenca-entre-esses-
conceitos/ 
 
PORTAL CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS. O que 
diz a teoria do ‘Big Bang’? Disponível em: 
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-que-diz-a-
teoria-do-big-bang/ Acessado em: 18/07/2013  
 
PORTAL SÓ FÍSICA. Disponível em: 
http://www.sofisica.com.br/ Acessado em: 
17/07/2013. 

 
REVISTA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS. nº 6, abril 
de 2002. Disponível em: 
http://www.cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_0
6/quimicacotidiana.html. Acessado em: 
15/07/2013. 
 
 
SILVA, A.Mudanças de Estado Físico.Info 
Escola. Disponível em: 
http://www.infoescola.com/fisico-
quimica/mudancas-de-estado-fisico/ Acessado 
em: 17/07/2013. 

TABELA PERIÓDICA COMPLETA. Disponível 
em: 
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/im
primir-tabela-periodica. Acessado em: 
14/07/2013. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/quimica/evolucao-modelo-atomico.htm
http://www.brasilescola.com/quimica/evolucao-modelo-atomico.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/regra-do-octeto-atomo-nobre-tem-oito-eletrons-na-camada-de-valencia.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/regra-do-octeto-atomo-nobre-tem-oito-eletrons-na-camada-de-valencia.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/regra-do-octeto-atomo-nobre-tem-oito-eletrons-na-camada-de-valencia.htm
http://www.infoescola.com/quimica/tabela-periodica/
http://www.infoescola.com/quimica/tabela-periodica/
http://www.brasilescola.com/fisica/modelos-atomicos.htm.%20Acessado%20em%2017/07/2013
http://www.brasilescola.com/fisica/modelos-atomicos.htm.%20Acessado%20em%2017/07/2013
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1977
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1977
http://www.aprendemos.com.br/massa-e-peso-descubra-a-diferenca-entre-esses-conceitos/
http://www.aprendemos.com.br/massa-e-peso-descubra-a-diferenca-entre-esses-conceitos/
http://www.aprendemos.com.br/massa-e-peso-descubra-a-diferenca-entre-esses-conceitos/
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-que-diz-a-teoria-do-big-bang/
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-que-diz-a-teoria-do-big-bang/
http://www.sofisica.com.br/
http://www.cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_06/quimicacotidiana.html
http://www.cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_06/quimicacotidiana.html
http://www.infoescola.com/fisico-quimica/mudancas-de-estado-fisico/
http://www.infoescola.com/fisico-quimica/mudancas-de-estado-fisico/
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/imprimir-tabela-periodica
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/imprimir-tabela-periodica


28 
 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

 Compreender o Sol como fonte 
primária de energia; 

 Entender as transformações da 
energia solar em outros tipos de 
energia. 
 

 

O Dia Que O Sol Declarou O Seu Amor Pela 
Terra 

  
Jorge Ben Jor 

Terra terra terra amor 
Eu sou o sol 

Sou eu que brilho 
Pra você meu amor 

Eu sou o sol 
Eu sou o astro rei 

A maravilha cósmica 
Que Deus fez 

Por isso eu lhe dou 
De presente 

Todo o meu calor 
Com muito amor 

E lhe dizer 
Que eu sou o sol 
Sou eu que brilho 

Pra você meu amor 
Não fique zangada quando eu esquento a lua 

Nos dias que ela fica minguada 
Pois ela dizendo que sente ciúmes de você 

Não quer se enfeitar nem aparecer 
Mas quando dou meu calor pra ela 

Ela fica nova cheia de vida e toda prosa 
Começa a brilhar e a aparecer e dizer: 

Que eu sou, eu sou o sol 
Eu sou o sol 

 Sou eu que brilho 
Pra você meu amor. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Quer ouvir? Acesse: 
http://www.vagalume.com.br/jorge-ben-
jor/o-dia-que-o-sol-declarou-o-seu-amor-pela-
terra.html 

  
    A letra da música do compositor Jorge 
Ben Jor nos fala de forma poética a respeito 
da importância do Sol para a Terra. De fato 
este astro é o responsável pela existência da 
vida na Terra, assim como por quase todas as 
modalidades de energia que conhecemos.  
  

Hoje sabe-se que cerca de 82% do 
volume do Sol é constituído por átomos 
de hidrogênio (H) e 18% de átomos de 
hélio (He). A cada segundo, o Sol 
transforma 4,7 milhões de toneladas de 
sua massa em energia, através de uma 
cadeia de reações chamadas de fusão 
nuclear. 
http://www.portalsaofrancisco.com.br/al
fa/energia/o-sol-e-a-energia.php 

 
Mas, o que significa fusão nuclear? O 

termo fusão refere-se à “união” e, é 
justamente o que se passa no interior do Sol.  
Núcleos de átomos de hidrogênio unem-se 
formando átomos de hélio. Durante esta 
reação, o Sol libera espantosas quantidades 
de energia. Ele é um grande reator nuclear, 
que envia radiação eletromagnética para a 
Terra.  

Desta forma a Terra é abastecida pela 
energia solar e esta é convertida em diversas 
outras modalidades de energia. 
  
 

Aproximadamente 30% da radiação solar 
que chega à Terra é refletida de volta 
para o espaço.  Cerca de 47%, é 
absorvida pela atmosfera e pela 
superfície terrestre, provocando um 
aumento de temperatura e, em seguida, 
irradia-se novamente para o espaço. 
Apenas os 23% restantes penetram no 
sistema terrestre e passam a ser a força 
motriz de ventos, correntes, ondas, 

UNIDADE 2 – ENERGIA 

2.1 O SOL: FONTE PRIMÁRIA DE ENERGIA 

http://www.vagalume.com.br/jorge-ben-jor/
http://www.vagalume.com.br/jorge-ben-jor/o-dia-que-o-sol-declarou-o-seu-amor-pela-terra.html
http://www.vagalume.com.br/jorge-ben-jor/o-dia-que-o-sol-declarou-o-seu-amor-pela-terra.html
http://www.vagalume.com.br/jorge-ben-jor/o-dia-que-o-sol-declarou-o-seu-amor-pela-terra.html
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/energia/o-sol-e-a-energia.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/energia/o-sol-e-a-energia.php
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modela nosso clima e proporciona o 
ciclo da água.  
Somente 0,02% do total da energia 
penetra no sistema biológico, por 
fotossíntese, nas plantas e em outros 
organismos "produtores". Uma pequena 
proporção da energia armazenada como 
energia química em plantas e tecidos de 
corpos animais se acumularam durante 
milhões de anos sob condições 
geológicas favoráveis, na forma de 
carvão e óleos minerais, convertendo-se 
em nossas reservas de combustíveis 
fósseis. Isto é um fato: o ritmo de 
formação de combustíveis fósseis (se 
existe) é mínimo em comparação com o 
ritmo de consumo. Se desejarmos evitar 
um esgotamento de nossas reservas de 
combustíveis fósseis, devemos desviar o 
fluxo destas importantes quantidades de 
energia provenientes do Sol e redirigi-las 
para que trabalhem para nós, antes que 
se dissipem e sejam re-irradiadas ao 
espaço. 
http://www.fem.unicamp.br/~em313/pa

ginas/esolar/esolar.html 

  

 

CUIDADO! 
 
 Não confunda as reações de fusão 
nuclear com as de fissão nuclear, porque elas 
representam, justamente, situações opostas. 
Na fusão ocorre a união de núcleos atômicos e 
na fissão, o rompimento. Entretanto, ambas 
as reações liberam espantosas quantidades de 
energia. 
 
 
                       Colocando em prática... 

 
 
 Pesquise na internet sobre as reações 
de fusão e de fissão nuclear (onde ocorrem ; o 
que ambas acarretam; como são utilizadas e 
aproveitadas; os perigos prejuízos decorrentes 
da utilização destas formas de energia). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites úteis para a pesquisa: 
 
http://www.brasilescola.com/fisica/fusao-
fissao-nuclear.htm 
 
http://meioambiente.culturamix.com/noticias
/por-que-as-estrelas-brilham 
 
http://www.mast.br/ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/esolar/esolar.html
http://www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/esolar/esolar.html
http://www.brasilescola.com/fisica/fusao-fissao-nuclear.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/fusao-fissao-nuclear.htm
http://meioambiente.culturamix.com/noticias/por-que-as-estrelas-brilham
http://meioambiente.culturamix.com/noticias/por-que-as-estrelas-brilham
http://www.mast.br/
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ROSA DE HIROSHIMA 

Vinícius de Moraes 

Pensem nas crianças 
Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 
Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 
Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 
Como rosas cálidas 

Mas, oh, não se esqueçam 
Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 
A rosa hereditária 
A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 
A rosa com cirrose 
A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 
Sem rosa, sem nada 

 
 
Rosa de Hiroshima é 

um poema de Vinícius de Moraes, musicado 
por Gerson Conrad, na canção Rosa de 
Hiroshima, da banda Secos e Molhados. Fala 
sobre a explosão atômica de Hiroshima. O 
poema alude aos Bombardeamentos de 
Hiroshima e Nagasaki da Segunda Guerra 
Mundial. 

 
 
 

Quer ouvir? Acesse: 
http://letras.mus.br/vinicius-de-
moraes/49279/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       Colocando em prática... 

 
 
 

1) Explique o significado dos versos 
sublinhados no poema. 

 
2) Faça uma pesquisa na internet sobre 

os efeitos da radiação nuclear no 
organismo humano. 

 
 
 
 
Leia: 
 
 http://biogilmendes.blogspot.com.br/2011/0
4/efeitos-da-radiacao-nuclear-no-ser.html 
  
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fun
damentos/quais-sao-efeitos-radiacao-corpo-
humano-energia-nuclear-621960.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vin%C3%ADcius_de_Moraes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vin%C3%ADcius_de_Moraes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerson_Conrad
http://pt.wikipedia.org/wiki/Secos_e_Molhados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiroshima_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bombardeamentos_de_Hiroshima_e_Nagasaki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bombardeamentos_de_Hiroshima_e_Nagasaki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/49279/
http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/49279/
http://biogilmendes.blogspot.com.br/2011/04/efeitos-da-radiacao-nuclear-no-ser.html
http://biogilmendes.blogspot.com.br/2011/04/efeitos-da-radiacao-nuclear-no-ser.html
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/quais-sao-efeitos-radiacao-corpo-humano-energia-nuclear-621960.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/quais-sao-efeitos-radiacao-corpo-humano-energia-nuclear-621960.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/quais-sao-efeitos-radiacao-corpo-humano-energia-nuclear-621960.shtml
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OBJETIVOS: 

 

 Analisar fotossíntese e respiração 
como transformações energéticas 
essenciais para a vida; 

 

NUTRIÇÃO DOS SERES VIVOS 

Iniciaremos a abordagem deste tema 
fazendo a distinção entre os termos 
alimentação e nutrição.  

Chamamos de alimentos, as 
substâncias que visam promover o 
crescimento e a produção de energia 
necessária para as diversas funções do 
organismo. A alimentação é um ato voluntário 
e consciente. Os nutrientes, por outro lado, 
são substâncias que estão presentes nos 
alimentos, e são utilizados pelo organismo. 
São eles: as proteínas, os carboidratos, as 
gorduras, as vitaminas, a água e os sais 
minerais. A nutrição é um ato involuntário e 
inconsciente.  

Tal distinção é válida para os animais. 
Entretanto, a mesma não pode ser 
considerada em relação aos vegetais. 

Percebe-se, desta forma, que o 
primeiro termo, alimentação, tem um 
significado para os animais, estando associado 
à ingestão de algum tipo de alimento, seja ele 
de origem mineral ou orgânica, e outro 
significado para os vegetais. Por esta razão, 
estaria incorreta a afirmativa: “os vegetais se 
alimentam”. Entretanto, concebe-se como 
verdadeira a frase: “os vegetais produzem o 
seu próprio alimento”.  

Perceba que a afirmativa anterior 
poderia confundi-lo e levá-lo a pensar que “se 
os vegetais produzem o seu alimento”, seria 
correto afirmar que “os vegetais se 
alimentam”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas tome cuidado com este jogo de 

palavras. 
Vamos pensar o seguinte: os vegetais 

estão adaptados para a produção de um 
açúcar. A produção de açúcar pela planta é 
denominada fotossíntese. Nesse processo o 
vegetal utiliza a água retirada do meio onde se 
encontra através de suas raízes e o gás 
carbônico, também encontrado no ambiente 
por meio de suas folhas. Estas substâncias 
(água e gás carbônico) são utilizadas na 
produção de açúcar e de gás oxigênio. O 
açúcar mais comum produzido na fotossíntese 
é a glicose (C6H12O6). 

As folhas conseguem absorver o gás 
carbônico do ar, porque possuem pequenas 
aberturas em sua superfície (limbo) inferior, 
os estômatos, por onde ocorrem as trocas de 
gases. Vapor de água e ar passam pelos 
estômatos. As plantas utilizam a energia que 
obtêm da luz do Sol para transformar os 
materiais que encontram em seu ambiente 
em nutrientes. Essa transformação acontece 
no interior das células vegetais, que possuem 
um pigmento verde chamado clorofila, o qual 
absorve a energia luminosa. A glicose é um 
tipo de açúcar e é desta substância que a 
planta obtém a energia de que necessita para 
viver. Por isso, dizemos que as plantas são 
autótrofas, isto é, produzem seus próprios 
nutrientes.  

Então a classificação dos seres vivos 
quanto ao tipo de nutrição ficaria assim:  

 
 a) Seres autótrofos: produzem os 
nutrientes orgânicos e absorvem do meio, os 
nutrientes inorgânicos, água e sais minerais. 

b) Seres heterótrofos: não produzem 
os seus nutrientes, tendo que adquiri-los do 
meio onde vivem, por meio da alimentação, 
ingestão ou absorção. 

UNIDADE 2 

2.2 FOTOSSÍNTESE E RESPIRAÇÃO  
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Assim, a afirmativa a seguir ficaria 
totalmente correta: “fotossíntese é a 
construção ou, ainda, a montagem, de 
nutrientes orgânicos, realizada pelos 
vegetais.” 

E é justamente este processo que se 
passa no interior das células dos vegetais: 
construção ou montagem da molécula de 
glicose. 

A desconstrução não significa 
destruição, mas sim desmontagem, 
decomposição dos elementos.  

Perceba ainda que o processo de 
nutrição vegetal ocorre simultaneamente ao 
processo de respiração. E, ainda, que o 
primeiro é o oposto do segundo. Assim, no 
processo fotossintético, ocorre a “montagem” 
de moléculas de glicose, a partir do gás 
carbônico e da água, absorvidos do ambiente, 
sendo necessária, para isso, a captação de 
energia radiante. Já o processo de respiração 
celular consiste na “desmontagem” dessa 
molécula, e consequente liberação da energia 
que estava armazenada nas ligações químicas 
entre os átomos que constituem a glicose. 

A energia é o “combustível” 
necessário para que o ser vivo possa realizar 
suas funções vitais. Os seres vivos obtêm a 
energia a partir dos alimentos orgânicos, 
principalmente açúcares. Os organismos que 
conseguem construir esses açúcares no 
interior de suas células são chamados de 
autótrofos (do grego auto = por si próprio e 
trofos = nutrição). É o que acontece com as 
plantas, que são capazes de construir esses 
açúcares a partir da água e do gás carbônico, 
por meio de reações químicas que necessitam 
de luz, realizando um processo denominado 
fotossíntese.  

Por outro lado, há organismos 
incapazes de construir o seu próprio alimento. 
Necessitam, então, ingerir vegetais ou outros 
animais para se nutrirem. Esses organismos 
são chamados heterótrofos (do grego heteros 
= outro, diferente e trofos = nutrição) e como 
exemplo, podemos citar os animais. 
 Observem também que tanto os 
organismos autótrofos quanto os heterótrofos 
necessitam retirar a energia contida nos 
açúcares, que são degradados em água e gás 
carbônico. Este processo de “desmonte” da 

molécula de glicose é chamado de respiração 
celular. Várias moléculas orgânicas de 
alimento podem ser utilizadas como 
combustível, mas é mais vantajoso para o ser 
vivo usar a glicose. A glicose (C6H12O6) é uma 
molécula orgânica e reage com o oxigênio do 
ar (O2), transformando-se em gás carbônico 
(CO2) e água (H2O). Nessa transformação, a 
molécula de glicose é quebrada, liberando 
energia.  

O conjunto de reações químicas que 
acontece nos seres vivos (quer seja na síntese 
de substâncias ou na degradação destas para 
obtenção de energia) recebe o nome de 
metabolismo. 

O organismo pode construir grandes 
moléculas formadoras de partes de células – 
esse processo é chamado anabolismo, que 
são transformações de construção. Por sua 
vez, o processo de quebrar moléculas de 
alimento, obtendo energia, é denominado 
catabolismo.  

FOTOSSÍNTESE 

Ex: CÉLULA VEGETAL E PROCARIONTE 

 

6 moléculas de gás carbônico (CO2) + 12  

 moléculas de água (H2O) +    energia (luz) 

    glicose (C6H12O6) +   

6 H2O + 6O2 

RESPIRAÇÃO AERÓBICA 

Ex: CÉLULA VEGETAL, ANIMAL E 
PROCARIONTE 

 

glicose (C6H12O6) +  6H2O  +  6O2  

6 moléculas de gás carbônico (CO 2 )  +   

12 moléculas de água (H2O) +       energia 
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No século XVII, um cientista alemão 

chamado Van Helmont fez a seguinte 
experiência:  

 
1) Plantou uma muda em um vaso e pesou 
todo o conjunto (vaso+muda+terra), obtendo 
5,5 kg; 
2) Tampou o vaso com uma placa de ferro 
perfurada para deixar passar para a terra 
apenas água da chuva; 
3) Molhou diariamente a planta com água da 
chuva durante 5 anos; 
4) Passados 5 anos, pesou novamente o 
conjunto (vaso+muda+terra), obtendo 78 Kg; 
5) A quantidade de terra não mudou quase 
nada durante os 5 anos. 
 
Peso inicial da muda de Planta = 1,2 Kg 
Vaso com terra Peso inicial = 4,3 Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso final da árvore = 73,7 Kg 
Vaso com terra - peso final = 4,3 Kg 
 
Peso inicial total: 5,5 Kg 
Peso final total: 78 Kg 
 
                       Colocando em prática... 
 
Observe o esquema que descreve o 
experimento de Van Helmont e responda: 
 
1) O que Van Helmont queria investigar? 
2) Por que ele pesou a planta e a terra no 
início da experiência? 
3) Por que ele colocou uma placa de ferro 
perfurada tampando a boca do vaso? 
4) Qual era o peso da planta após 5 anos? E da 
terra? 
5) O que Van Helmont pôde concluir com seu 
experimento? 
6) E você, o que acha? As plantas se 
alimentam de TERRA ou de ÁGUA para se 
desenvolverem? Por quê? 
 
Por Mariana Lima Vilela – Professora do Setor Curricular de 
Ciências Biológicas do Colégio de Aplicação da UFRJ (com 
adaptações). 

 

O EXPERIMENTO DE VAN HELMONT 
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OBJETIVOS: 
 

 Compreender o fluxo e a pirâmide de 
energia nos seres vivos. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÍVEIS TRÓFICOS 
 
1º Nível: árvore e pé de alface. São os seres 
produtores, capazes de fazer a fotossíntese; 
2º Nível: coelho: são animais herbívoros, que 
se alimentam de plantas; 
3º Nível: águia: são animais carnívoros; 
onívoros. 
 
 
Decompositores: são os fungos e bactérias 
que transformam a matéria orgânica 
(cadáveres, fezes, galhos, flores mortas, etc.) 
em matéria mineral, que é devolvida ao solo, 
para que as plantas possam reutilizá-la. 
 Apenas 10% da energia passa para o 
nível trófico seguinte. Por isso, uma cadeia 
alimentar normalmente só vai até o 5º nível 
trófico e o número de seres vivos  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por nível trófico vai diminuindo ao longo da 
cadeia. 
 A energia é perdida na forma de 
excreção, gasto em atividades físicas, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADE 2 

2.3 FLUXO DE ENERGIA NOS SERES VIVOS 
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Luz do Sol 

Caetano Veloso 
 

Luz do sol 
Que a folha traga e traduz 

Em verde novo 
Em folha, em graça 

Em vida, em força, em luz... 
Céu azul 

Que venha até 
Onde os pés 

Tocam a terra 
E a terra inspira 

E exala seus azuis... 
Reza, reza o rio 
Córrego pro rio 

Rio pro mar 
Reza correnteza 

Roça a beira 
A doura areia... 

Marcha um homem 
Sobre o chão 

Leva no coração 
Uma ferida acesa 

Dono do sim e do não 
Diante da visão 

Da infinita beleza... 
Finda por ferir com a mão 

Essa delicadeza 
A coisa mais querida 

A glória, da vida... 
 
 
 
Quer ouvir?  Acesse: 
http://letras.mus.br/caetano-veloso/44742/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colocando em prática... 
 

 
 
 
1) Explique o significado dos versos 
sublinhados na música de Caetano Veloso. 
 
2) Qual a importância do processo 
fotossintético para a vida na Terra? 
 
3) A vida animal seria possível na ausência da 
vida vegetal? Justifique sua resposta. 
 
4) Explique o motivo de uma cadeia alimentar 
normalmente, só ir até o 5º nível trófico e o 
número de seres vivos por nível trófico ir 
diminuindo ao longo da cadeia. 
 
5) Vimos que através da alimentação, 
adquirimos a energia necessária a realização 
de nossas atividades vitais. Identifique a fonte 
primária de toda a energia necessária à vida 
humana. 
 
6) Diferencie o fenômeno da fotossíntese do 
fenômeno da respiração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://letras.mus.br/caetano-veloso/
http://letras.mus.br/caetano-veloso/44742/
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OBJETIVOS: 
 

 Conhecer o conceito e propriedades 
de energia. 

 
Pense... 
O que seria de nossas vidas se não 

fosse a energia? E, o que é energia? 
Conhecemos amplamente sua 

utilização ao ligarmos o computador; 
tomarmos um banho quente; cozinharmos 
alimentos; andarmos de carro; ligarmos a luz, 
etc. Mas, o que há em comum entre todas 
estas coisas que fazemos utilizando a energia?  
O homem primitivo já dominava uma forma 
bastante elementar de aquisição de energia. 
Este fato deu-se quando este passou a 
controlar o fogo.  A partir daí, ele pôde 
proteger-se dos animais nocivos, 
afugentando-os; se aquecer; assar 
seus alimentos; iluminar ambientes; fundir 
metais, etc. 

Energia é a capacidade de realizar 
trabalho e também de alterar a matéria em 
relação à sua posição, estado físico ou sua 
composição química. Também denominamos 
energia os fatores que podem provocar ou 
anular o movimento de um corpo, assim como 
causar a sua deformação. Existem vários tipos 
de energia, são exemplos: a mecânica, que 
engloba as energias potencial (de posição) e 
cinética (de movimento), a energia elétrica, a 
energia química, a energia nuclear; térmica, 
eólica, solar, etc. Essas formas de energia 
também podem ser convertidas umas nas 
outras. Veja: 

 

a) Energia elétrica em térmica: quando 
usamos o chuveiro elétrico, água é aquecida, 
ou quando usamos o ferro elétrico ou no uso 
de aquecedores. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Energia elétrica em luminosa: quando 
acendemos uma lâmpada. 

c) Energia química em mecânica: esta 
transformação é vista quando corremos ou 
andamos ou quando realizamos qualquer 
contração muscular. 

d) Energia química em elétrica: acontece 
quando, por exemplo, acionamos a bateria de 
uma carro, ou ligamos uma pilha num circuito 
elétrico.  

e) Energia química em luminosa: essa 
conversão é vista em alguns peixes de águas 
profundas, algas e nos vagalumes. 

f) Energia cinética em elétrica: na queda 
d’água a energia faz girar as turbinas nas 
usinas hidrelétricas.    

g) Energia solar em elétrica: é o que acontece 
através de placas, células fotovoltaicas, que 
captam essa energia transformando-a em 
eletricidade. 

Percebemos que a energia nas mais 
diversas formas, está presente em nosso dia-
a-dia, e é toda esta variedade de energia que 
nos possibilita aproveitar a vida de uma 
maneira diversificada.  

 
Propriedades da energia 

 
As propriedades fundamentais da 

energia são a transformação e a conservação. 
 

1. A transformação 
 

Como vimos, uma forma de energia 
pode se transformar em outra. Assim, uma 
represa contendo água (energia potencial), ao 
ser aberta, poderá fazer a água sofrer uma 
queda (energia cinética) e esta, poderá fazer 
mover uma turbina (energia mecânica), cujo 
movimento acarretará na geração da energia 
elétrica. A energia elétrica se transformará em 

UNIDADE 2 

2.4 O QUE É ENERGIA AFINAL? 

http://www.marquecomx.com.br/2010/12/o-que-seria-do-homem-sem-energia-e-suas.html
http://www.marquecomx.com.br/2010/12/o-que-seria-do-homem-sem-energia-e-suas.html
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várias outras formas de energia ao chegar a 
nossas casas.  

 
2. A conservação 
 

A energia não pode ser criada ou 

destruída. A Lei da Conservação da Energia 
diz: sempre que desaparece uma 
quantidade de uma classe de energia, uma 
quantidade exatamente igual de outra(s) 
classe(s) de energia é (são) produzida(s). 
Quando Albert Einstein formulou a Teoria 
da Relatividade, mostrou que a massa 
(portanto a matéria) pode se transformar 
em energia e que a energia pode se 
transformar em massa (matéria). A 
relação entre essas duas grandezas é dada 
pela equação: 

 
 

E=m.c² 
 
 
onde: 
 
c = velocidade da luz no vácuo (3,0x108m/s;) 
E = energia que corresponde à massa (m). 
 

A partir daí elaborou-se um conceito 
mais avançado de matéria: matéria é energia 
condensada.  
 
 

No sistema internacional de unidades 
(SI), a unidade atribuída à grandeza energia é 
o Joule, cujo símbolo é J, em homenagem a 
James PRESCOTT JOULE (1818 – 1889) , físico 
britânico que muito contribuiu para este 
campo do conhecimento com seus estudos 
sobre o calor, considerado uma das formas de 
energia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Albert Einstein  foi um físico teórico alemão, posteriormente 
radicado nos Estados Unidos, que desenvolveu a teoria da 
relatividade geral, um dos dois pilares da física moderna (ao 
lado da mecânica quântica). Embora mais conhecido por sua 
fórmula de equivalência massa-energia, E = mc2 (que foi 
chamada de "a equação mais famosa do mundo"), foi laureado 
com o Prêmio Nobel de Física de 1921 "por seus serviços à física 
teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito 
fotoelétrico". O efeito fotoelétrico foi fundamental no 
estabelecimento da teoria quântica. 
No início de sua carreira Einstein descobriu que a mecânica 
newtoniana não era mais suficiente para reconciliar as leis da 
mecânica clássica com as leis do campo eletromagnético. Isto o 
levou ao desenvolvimento da teoria da relatividade especial. 
Einstein percebeu, no entanto, que o princípio da relatividade 
também pode ser estendido para campos gravitacionais, e com 
a sua teoria da gravitação posterior, de 1916, publicou um 
artigo sobre a teoria da relatividade geral. Continuando a lidar 
com problemas da mecânica estatística e teoria quântica, 
aplicou sua teoria a partículas e ao movimento browniano. 
Também investigou as propriedades térmicas da luz, que lançou 
as bases da teoria do fóton de luz. Em 1917 aplicou a teoria da 
relatividade geral para modelar a estrutura do universo como 
um todo.  
Einstein estava nos Estados Unidos quando Adolf Hitler chegou 
ao poder na Alemanha, em 1933, e não voltou para a 
Alemanha, onde tinha sido professor da Academia de Ciências 
de Berlim. Estabeleceu-se então nos Estados Unidos, onde 
naturalizou-se em 1940. Na véspera da Segunda Guerra 
Mundial, ajudou a alertar o presidente Franklin D. Roosevelt, 
que a Alemanha poderia estar desenvolvendo uma arma 
atômica, recomendando aos Estados Unidos começar uma 
pesquisa semelhante, o que levou ao que se tornaria o Projeto 
Manhattan. Einstein apoiou as forças aliadas, denunciando, no 
entanto, a descoberta da fissão nuclear como uma arma. Mais 
tarde, com o filósofo britânico Bertrand Russell, assinou 
o Manifesto Russell-Einstein, que destacou o perigo das armas 
nucleares. Einstein foi afiliado ao Instituto de Estudos 
Avançados de Princeton até sua morte em 1955. 
Einstein publicou mais de 300 trabalhos científicos, juntamente 
com mais de 150 obras não-científicas. Suas grandes conquistas 
intelectuais e originalidade fizeram a palavra "Einstein" 
sinônimo de gênio. 100 físicos renomados elegeram-no, em 
1999, o mais memorável físico de todos os tempos.1 

 
Obtido em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_te%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relatividade_geral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relatividade_geral
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equival%C3%AAncia_massa-energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_fotoel%C3%A9trico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_fotoel%C3%A9trico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_cl%C3%A1ssica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_cl%C3%A1ssica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_eletromagn%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relatividade_restrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relatividade_geral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_browniano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Ci%C3%AAncias_da_Pr%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Ci%C3%AAncias_da_Pr%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Manhattan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Manhattan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fiss%C3%A3o_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Russell-Einstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estudos_Avan%C3%A7ados_de_Princeton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estudos_Avan%C3%A7ados_de_Princeton
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnio_(pessoa)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#cite_note-10
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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Colocando em prática... 

 
 
 

1)Identifique as transformações de energia 
observadas nos equipamentos abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2)Identifique no texto a velocidade da luz no 
vácuo. 

 
 

3)Qual a propriedade da energia que afirma 
que ela não pode ser criada nem destruída? 
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OBJETIVOS: 
 

 Identificar noções de força e 
velocidade; 

 Compreender a relação entre força e 
movimento; 

 Entender a força como interação e o 
princípio da ação e reação; 
 

 
ENERGIA DE MOVIMENTO 

 
A energia associada ao movimento de 

um corpo é chamada de energia cinética. 
Podemos medir a energia cinética de um 
corpo por meio da aferição de sua velocidade.   

Observe o exemplo a seguir: 

Um automóvel que se encontra 
parado é atingido por outro de mesma 
massa que se encontra em 
movimento, o dano provocado irá 
depender da velocidade do segundo 
automóvel antes da colisão. Nesse 
caso, dizemos que o automóvel em 
movimento possuía a energia cinética 
suficiente para realizar trabalho 
(amassar o carro que estava parado). 
Se a velocidade do segundo 
automóvel fosse maior, as 
deformações provocadas após a 
colisão seriam ainda maiores, já que a 
quantidade de energia cinética seria 
maior. Logo, podemos dizer que, dois 
corpos de mesma massa, deslocando-
se com VELOCIDADES DIFERENTES 
POSSUEM ENERGIAS CINÉTICAS 
DIFERENTES, sendo maior a energia 
daquele com maior velocidade.  

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/748825, jason conlon.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VELOCIDADE 

A velocidade de um corpo é dada pela 
relação entre o deslocamento do corpo em 
um determinado intervalo de tempo. 
Podemos calcular a velocidade média de um 
móvel (corpo em movimento), assim como a 
sua velocidade em um dado instante, 
velocidade instantânea.  

As unidades de velocidade 
comumente utilizadas são: 

  m/s (metro por segundo); 

  km/h (quilômetro por hora); 

No Sistema Internacional (S.I.), a 
unidade padrão de velocidade é o m/s. Por 
isso, é importante saber efetuar a conversão 
entre o km/h e o m/s, que é dada pela 
seguinte relação: 

 

 

 

VELOCIDADE MÉDIA 

  Indica o quão rápido um objeto se 
desloca em um intervalo de tempo médio e é 
dada pela seguinte fórmula: 

Vm =     S 

 t 

Onde: 

 Vm= Velocidade Média 
     S = Intervalo do deslocamento 
     T = Intervalo de tempo  
 
 

VELOCIDADE INSTANTÂNEA 

Um móvel (qualquer corpo que se 
desloca) não mantém a mesma velocidade 
durante todo o seu percurso. A velocidade 
instantânea é aquela desenvolvida em um 
determinado instante. Então, a velocidade 
que o velocímetro do carro mostra é a 
Velocidade Instantânea do carro. 

UNIDADE 3 – MECÂNICA 

3.1 VELOCIDADE – ACELERAÇÃO - FORÇA 
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Um pouco da História da Ciência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daí a expressão para toda ação 

corresponde uma reação de mesma 

intensidade; na mesma direção e sentido 

contrário. Lei conhecida como Princípio da 

Ação e Reação. 

 

 

 

A Terceira Lei de Newton diz que para 
toda ação corresponde uma reação de mesma 
intensidade; na mesma direção e sentido 
contrário. Lei conhecida como Princípio da 
Ação e Reação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As leis de Newton constituem os três 
pilares fundamentais do que chamamos 
Mecânica Clássica, que justamente por isso 
também é conhecida por Mecânica 
Newtoniana.  

Vejamos essas três Leis na prática. 

  

1ª Lei de Newton - Princípio da Inércia 

 Quando estamos em um carro em 
movimento e este freia 
repentinamente, nos sentimos como 
se fôssemos atirados para frente, pois 
nosso corpo tende a continuar em 
movimento. 

2ª Lei de Newton - Princípio Fundamental da 
Dinâmica 

FORÇA 

 

É uma interação entre dois corpos. O 
conceito de força é algo intuitivo, mas para 
compreendê-lo, pode-se basear em efeitos 
causados por ela, como: 

Sir Isaac Newton (1643 – 1727). Foi um 

cientista inglês físico, matemático, 

astrônomo, alquimista, filósofo natural e 

teólogo. Sua obra, Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica, publicada em 1687 

e reedidata em 1713 e em 1726, é 

considerada uma das mais importantes na 

História da Ciência. A obra possui a 

descrição da lei da gravitação universal e 

das três leis de Newton sobre o 

movimento, que fundamentaram a 

mecânica clássica. Lei da Gravitação 

Universal: "Matéria atrai matéria na razão 

direta do produto de suas massas e na 

razão inversa do quadrado da distância 

entre elas." A Primeira Lei de Newton 

afirma que um objeto (corpo) permanece 

indefinidamente parado ou com 

movimento uniforme em linha reta, a 

menos que alguma força atue sobre ele. Lei 

conhecida como Princípio da Inércia. A 

Segunda Lei de Newton diz que a variação 

do movimento de um corpo é proporcional 

à ação efetiva das forças aplicadas sobre o 

corpo e se dá na mesma direção da força 

resultante. A aceleração do objeto (corpo) 

devido a essa variação do movimento é 

diretamente proporcional à força 

resultante que atua sobre ele e 

inversamente proporcional à sua massa. 

Daí a expressão matemática: a = Fres / m ou 

ainda, Fres = m. a, onde Fres é a força 

resultante, que corresponde à força 

resultante do conjunto de forças que 

atuam sobre o corpo; m é a massa e a é a 

aceleração. Esta lei é conhecida como o 

Princípio Fundamental da Dinâmica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alquimia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_natural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_Newton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_Newton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_cl%C3%A1ssica
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Aceleração: faz com que o corpo altere a sua 
velocidade, quando uma força é aplicada. 

Deformação: faz com que o corpo mude seu 
formato, quando sofre a ação de uma força. 

 

FORÇA RESULTANTE 

É a força que produz o mesmo efeito 
que todas as outras aplicadas a um corpo.  

 

A 2ª lei de Newton diz que a Força é sempre 
diretamente proporcional ao produto da 
aceleração de um corpo pela sua massa, ou 
seja: quando aplicamos uma mesma força em 
dois corpos de massas diferentes, observamos 
que elas não produzem aceleração igual. 

 

F = m.a 

  

Onde: 

F: é a resultante de todas as forças que agem 
sobre o corpo. Sua unidade de medida é o 
Newton (N); 

m: é a massa do corpo a qual as forças atuam 
(em kg); 

a:  é a aceleração adquirida (em m/s²). 

  

A unidade de força, no sistema 
internacional, é o N (Newton), que equivale a 
kg m/s² (quilograma metro por segundo ao 
quadrado). 

  

3ª Lei de Newton - Princípio da Ação e 
Reação 

Quando uma pessoa empurra uma 
caixa com uma força F, podemos dizer que 
esta é uma força de ação. Mas conforme a 3ª 
lei de Newton, sempre que isso ocorre, há 
outra força, com módulo e direção iguais, e 
sentido oposto à força de ação, esta é 
chamada força de reação. 

 

    Colocando em prática... 

 
 

1) Dois ciclistas participaram de uma 
corrida desenvolvendo as seguintes 
velocidades:   

Ciclista 1: 72 Km/h 
Ciclista 2: 15 m/s 
 Qual foi o atleta mais veloz? 
 

2) Determine a intensidade, direção e 
sentido da força resultante na 
situação abaixo: 

 

 
 
Sendo: F1 = 75N 
 
 F2 = 25N 
 

3) Determine a força aplicada sobre a 
caixa, sabendo que esta provocou 
uma aceleração de 5 m/s2 na caixa, 
durante o seu deslocamento. 

 
 
 

 
 

4) Um ônibus sai de Niterói às 7h e chega 
à cidade de Saquarema às 9h. 
Sabendo que a distância entre as duas 
cidades é de aproximadamente 60Km, 
determine a velocidade média do 
veículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massa = 5 Kg 
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OBJETIVOS: 
 

 Compreender a energia mecânica; o 
trabalho e a potência;  

 Discutir energia potencial e energia 
cinética. 

 
 

ENERGIA MECÂNICA 
 

É a energia atrelada ao movimento. 
Existem dois tipos de energia estudados na 
mecânica, a energia cinética, que está 
relacionada diretamente ao movimento, e a 
energia potencial, que está vinculada a 
capacidade que um corpo possui de entrar em 
movimento. 

A energia mecânica total de um corpo 
é dada pela soma algébrica das energias 
cinética e potencial. Ambas as formas de 
energia mecânica estão relacionadas com a 
capacidade de um sistema realizar trabalho. 

 
ENERGIA POTENCIAL 

 
É a energia que um objeto possui 

devido à sua posição. Um martelo levantado, 
uma mola enroscada e um arco esticado de 
um atirador, todos possuem energia 
potencial. Esta energia está pronta para ser 
modificada noutras formas de energia e, 
consequentemente, produzir trabalho: 
quando o martelo cair, pregará um prego; a 
mola, quando solta, fará andar os ponteiros de 
um relógio; o arco disparará uma flecha. 
Assim que ocorrer algum movimento, a 
energia potencial da fonte diminui, enquanto 
se modifica em energia de movimento 
(energia cinética). Por outro lado, pense que,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
levantar o martelo, enrolar a mola e esticar o 
arco faz, por sua vez, faz uso da energia 
cinética e produz um ganho de energia 
potencial. Generalizando, quanto mais alto e 
mais pesado um objeto está, mais energia 
potencial terá. 

 
ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL 
 
Trata-se da energia armazenada no 

corpo devido à ação da gravidade. Primeiro 
definimos o chão, o ponto de altura zero, que 
será nosso referencial. Após isso medimos a 
altura do corpo em relação ao nosso 
referencial (chão). Energia potencial 
gravitacional é a energia cinética adquirida 
pelo corpo do ponto onde ele está até o chão. 

 
 

TRABALHO 
 

Na Física, realiza-se trabalho quando um 
conjunto de forças é aplicado sobre 
determinado objeto e provoca ou cessa seu 
deslocamento, ou causa deformação nele. Ou, 
em outras palavras, define-se como o  
“trabalho realizado pela força aplicada por um 
indivíduo ou por uma máquina”.  

 O trabalho é definido como o produto 
da força aplicada sobre um corpo, pelo 
deslocamento sofrido por este.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

UNIDADE 3  

3.2 ENERGIA MECÂNICA - TRABALHO - POTÊNCIA 

W 
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W =  F .    S 
Onde, 
 
W = trabalho 
F  = força 
    S = deslocamento 
 

A unidade de trabalho é J(Joule). 
 Assim, podemos dizer que a energia é 
a capacidade de realizar trabalho. 

 
 

POTÊNCIA 
 

Potência é a grandeza que mede a 
rapidez com que determinado trabalho é 
realizado. 
 
  P =   W 
              t 
 
 
Onde, 
 
P = potência; 
W = trabalho; 
    t = intervalo de tempo. 
 
 
 Exemplo: um carro com motor de 16 
válvulas e 70 CV (cavalos-vapor) possui uma 
potência que é equivalente à rapidez com que 
setenta cavalos em conjunto realizam 
simultaneamente o mesmo trabalho. 
 No Sistema Internacional de Unidades 
(SI), a unidade de medida de potência é o watt 
(W). 

 
 
 
 

Colocando em prática... 

1) Uma força constante de 20 N produz, 
em um corpo, um deslocamento de 
0,5 m no mesmo sentido da força. 
Calcule o trabalho realizado por essa 
força. 

 

2) Uma pessoa encontra-se parada no 
ponto de ônibus aguardando a 
chegada do mesmo. Ela carrega em 
suas mãos uma sacola cujo peso 
corresponde a 50N. Esta pessoa está 
realizando algum trabalho físico? 
Justifique a sua resposta. 

 
3) Observe as ofertas de aparelhos de 

som disponíveis em uma loja: 
1 

 
Mini System Samsung MX-E760/ZD com MP3, 
Karaokê, USB Duplo e Ripping – 500 W 
 

2 
 
Mini System Samsung MX-F830/ZD com MP3, 
Karaokê, Entrada USB e Ripping – 750 W 
 
 Qual aparelho é o mais potente? Qual 
o significado de potência quando relacionada 
ao desempenho de aparelhos de som? 
 
 
Consulte: 
 
http://www.brasilescola.com/fisica/potencia.
htm 
 
 
 
 
 

POT = 70 CV 

http://www.brasilescola.com/fisica/potencia.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/potencia.htm
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OBJETIVOS: 
 

 Entender o trabalho das máquinas 
simples: alavancas, cunhas, roldanas e 
das máquinas complexas. 

 
 

MÁQUINAS SIMPLES 
 
 

São equipamentos simples destinados 
à realização de trabalhos do dia a dia.  

Exemplos: 

a) Polias 

 

 

 

b) Plano inclinado 

 

 

c) Alavancas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Engrenagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

COLEÇÃO DE FERRAMENTAS: MÁQUINAS 
SIMPLES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 3  

3.3 MÁQUINAS SIMPLES E COMPLEXAS 

http://efisica.if.usp.br/mecanica/basico/maquinas/polia
http://efisica.if.usp.br/mecanica/basico/maquinas/plano_inclinado
http://efisica.if.usp.br/mecanica/basico/maquinas/alavanca
http://efisica.if.usp.br/mecanica/basico/maquinas/engrenagem
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MÁQUINAS COMPLEXAS 
 

Máquinas complexas são aquelas que utilizam 
dispositivos eletrônicos em sua composição, 
como os circuitos integrados. Um exemplo de 
máquina complexa são os computadores. 
Automóveis utilizam também recursos 
eletrônicos e elétricos, mas seu funcionamento 
se baseia principalmente em peças se 
deslocando: puxando, empurrando, girando etc.; 
enfim, são peças se movendo. Esse tipo de 
funcionamento, portanto, é do domínio da 
mecânica. 

 
Disponível em: 
http://professorrodrigogimenesvila.blogspot.com.br/2
011/10/fisica-maquinas-simples-trabalho-e.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocando em prática... 
 
 
 
1)Classifique as máquinas simples abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 

a)                                            b) 

 
 
 
 
 

 
c) 
 
 

 
 

d) 

 

 

 

 

e) 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

SÓ FÍSICA. Disponível em: 
http://www.sofisica.com.br/conteudos/Meca
nica/Cinematica/velocidade.php  Acessado 
em: 18/07/2013 

http://www.brasilescola.com/fisica/forca.htm 

http://professorrodrigogimenesvila.blogspot.c
om.br/2011/10/fisica-maquinas-simples-
trabalho-e.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://professorrodrigogimenesvila.blogspot.com.br/2011/10/fisica-maquinas-simples-trabalho-e.html
http://professorrodrigogimenesvila.blogspot.com.br/2011/10/fisica-maquinas-simples-trabalho-e.html
http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/velocidade.php
http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/velocidade.php
http://www.brasilescola.com/fisica/forca.htm
http://professorrodrigogimenesvila.blogspot.com.br/2011/10/fisica-maquinas-simples-trabalho-e.html
http://professorrodrigogimenesvila.blogspot.com.br/2011/10/fisica-maquinas-simples-trabalho-e.html
http://professorrodrigogimenesvila.blogspot.com.br/2011/10/fisica-maquinas-simples-trabalho-e.html
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OBJETIVOS: 
 

 Entender a luz, sua propagação, suas 
fontes, reflexão; a luz e a visão, 
espelhos, lentes e prismas; refração; 
luz e cor; eclipses, arco íris. 

 
O Sol 

Jota Quest 

 
Ei, dor! 
Eu não te escuto mais 
Você não me leva a nada 
Ei, medo! 
Eu não te escuto mais 
Você não me leva a nada 
E se quiser saber 
Pra onde eu vou 
Pra onde tenha Sol 
É pra lá que eu vou 
Yeah! Han! 
Caminho do Sol, eh! 
Lá lararará! 
 

 
Quer ouvir? Acesse: http://letras.mus.br/jota-

quest/305576/ 
 
 

LUZ 
  

Os olhos são órgãos dos sentidos que nos 
permitem enxergar tudo o que se encontra ao 
nosso redor. Este fenômeno ocorre porque a 
luz proveniente dos objetos penetra em 
nossos olhos através da pupila e sensibiliza 
células que se encontram na retina (fundo do 
olho). Então, vemos, graças à sensibilidade 
que nossos olhos apresentam em relação à luz 
que provém dos objetos. 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
MAS, O QUE É A LUZ? 

 
 A luz é uma radiação eletromagnética, 
que se propaga (percorre), através de 
diferentes materiais, como o ar, a água e 
também através do vácuo (vazio).  

Ao longo dos anos, muitos cientistas 
procuraram explicar a essência da luz. 
Surgiram, então, duas teorias, apoiadas por 
diferentes experiências e diferentes cientistas, 
que são atualmente válidas. São elas:  

 
a) Teoria corpuscular da luz - 
Considera que a luz é constituída por 
pequenas partículas - chamadas 
fótons - de características muito 
especiais. 
 
b) Teoria ondulatória da luz - 
Considera que a luz é uma 
manifestação de energia, constituída 
por ondas semelhantes às do som, 
mas com comprimentos de onda 
muitíssimo menores do que os 
característicos das ondas sonoras. 

 
A luz emitida pelo Sol – estrela mais 

próxima da Terra – chega a nós em 8 minutos  
e 20 segundos, percorrendo 150 milhões de 
quilômetros a uma velocidade de 300 mil 
quilômetros por segundo.  

        A grandeza 1 ano-luz, muito usada 
em Astronomia, corresponde à distância 
percorrida pela luz em um ano, no vácuo.  

A luz emitida pelo Sol é branca, uma 
luz policromática (várias cores) que pode ser 
decomposta em luzes monocromáticas (uma 
só cor). As luzes monocromáticas principais 
que compõem a luz branca são em número de 
sete, a saber: vermelha, alaranjada, amarela, 
verde, azul, anil e violeta. Para observarmos a 
decomposição da luz branca em suas cores 
componentes principais, basta fazermos a luz 
solar incidir sobre um prisma ou sobre 
gotículas de água (arco-íris).  

UNIDADE 4 - LUZ 

 

http://letras.mus.br/jota-quest/
http://letras.mus.br/jota-quest/305576/
http://letras.mus.br/jota-quest/305576/
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Cada cor componente da luz branca 

possui uma energia diferente, e a energia 
aumenta da cor vermelha para a violeta, mas 
todas as cores propagam-se no vácuo com a 
mesma velocidade: 300 000 km/s.  

Nos meios homogêneos e 
transparentes, a luz se propaga em linha reta. 
Para representarmos a propagação retilínea 
da luz, utilizamos os raios de luz que são 
linhas orientadas que representam a direção e 
o sentido de propagação da luz. O conjunto de 
raios de luz constitui um feixe de luz. Assim, 
podemos ter feixe de luz constituído por raios 
paralelos, convergentes ou divergentes. 

 

 

 
 
 
Quando a luz incide sobre uma 

superfície que separa dois meios, podem 
acontecer três fenômenos luminosos básicos: 
reflexão, refração e absorção. Observe a figura 
a seguir: 

 
 

 
 

 
 

PARALELOS 

DIVERGENTES 

CONVERGENTES 
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REFLEXÃO 
 

Ocorre quando a luz retorna para o 
meio de onde veio. Pode ser de dois tipos:  

 
a) regular: ocorre quando a luz incide 

sobre superfícies totalmente polidas. 
Ex: espelhos. 

 
b) difusa: quando a luz é refletida por 

superfícies irregulares. É este tipo de 
reflexão que nos permite enxergar a 
luz proveniente da maioria dos 
objetos. 

 
REFRAÇÃO 

 
 Ocorre quando a luz passa de um 
meio homogêneo e transparente para outro 
meio, também homogêneo e transparente.  
Ao passar por meios diferentes, a luz modifica 
a sua velocidade de propagação e, por isso, 
sofre desvios, mudando a sua direção de 
propagação. É por causa do desvio da luz que 
enxergamos a imagem do objeto imerso num 
meio transparente e não, o próprio objeto. 
Observe: 
 
 
 

 
 

 
 
                    
 
 
 
                         Imagem 
 
 
 
 

 
 
 

ABSORÇÃO 
 

Consiste na diminuição da energia de 
radiação luminosa durante a sua passagem 
através da matéria. Ou seja, ao passar através 
da matéria, a energia é acumulada nos 
constituintes da mesma. A energia é cedida e 
transforma-se em energia calorífica.   
  

COR 
 

Vimos que os corpos que não 
possuem luz própria – iluminados – são vistos 
porque refletem difusamente a luz que neles 
incide. Quando iluminados por uma luz 
policromática, um objeto pode não refletir 
todos os componentes da luz incidente, 
absorvendo alguns deles. Assim, podemos 
afirmar que as cores com que vemos os 
objetos correspondem às cores da luz refletida 
por eles. 

Um corpo é branco quando reflete 
todas as cores componentes da luz branca, e 
um corpo é negro quando absorve todas as 
cores que nele incidem.  

Vivemos num mundo de cores. No 
entanto, devemos lembrar que os objetos 
coloridos que vemos ao nosso redor somente 
possuem essa cor porque são iluminados com 
luz branca: luz do Sol ou de uma lâmpada.  

A nossa percepção de cores depende 
da fonte de luz, da luz que é refletida 
difusamente e da sensibilidade de nossos 
olhos em relação à luz refletida.  

Vejamos um exemplo. Consideremos 
que um objeto iluminado com luz branca 
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absorva todos os seus componentes, com 
exceção da vermelha. Portanto, esse objeto 
reflete, difusamente, somente a luz vermelha 
e, então, para nós, esse objeto é vermelho. Se 
ele refletisse somente a luz azul, nós o 
enxergaríamos azul. Por outro lado, se ele 
refletisse as cores verde e vermelha, 
absorvendo as demais, nós o enxergaríamos 
amarelo (soma do verde com o vermelho). 

Classificação das Fontes de Luz 
 
As fontes de luz se classificam em dois 

tipos: fontes de luz primárias e fontes de luz 
secundárias. 

  
1) Corpos Luminosos (ou Fonte de Luz 
Primária): são os que emitem luz própria. Por 
exemplo: o Sol, uma lâmpada elétrica 
incandescente ou fluorescente e um lampião. 

 
2) Corpos Iluminados (ou Fonte de Luz 
Secundária): são os que refletem a luz 
proveniente de uma fonte de luz primária. Por 
exemplo: a Lua, uma parede de uma sala que 
difunde no ambiente a luz recebida de uma 
lâmpada. A Lua e os planetas são fontes 
secundárias de luz.  

   
 

Meios Ópticos 
 

Um meio é dito opaco quando a luz 
praticamente não se propaga nele. Exemplos: 
madeira e metais. Diz-se translúcido quando a 
luz se propaga parcialmente por ele, 
percorrendo caminhos imprevisíveis devido ao 
meio ser heterogêneo. O meio é transparente 
quando a luz consegue atravessá-lo 
totalmente e segundo trajetórias previsíveis e 
bem determinadas. Ex: lamina de água; vidro, 
etc.  

Espelho Plano 

 

       Superfície não refletora (parte de trás)

        

 

         Ri 

  i 

r          Reta Normal 

             

        Rr 

Na reflexão, o ângulo de incidência - i -  
(ângulo entre o raio de incidência e a reta 
normal) é igual ao ângulo de reflexão - r -  
(ângulo formado pelo raio refletido e a reta 
normal). 
 
Formação de imagem no espelho plano 

 
               Na formação de imagens no espelho 
plano temos a noção de profundidade, logo, 
objetos mais próximos do espelho, terão 
imagens também mais próximas. 
Também é importante lembrar que os 
espelhos planos formam apenas imagens 
virtuais, ou seja, imagens que não podem ser 
projetadas e sua representação está sempre 
atrás do espelho.  

 

Obs: a imagem real é toda imagem que pode 
ser projetada (em uma tela ou parede) e sua 
representação é feita na frente do espelho. 

 
Veja a associação de espelhos planos em: 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.ph
p?midia=tex&cod=_associacaodeespelhosplan

os 
 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=tex&cod=_associacaodeespelhosplanos
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=tex&cod=_associacaodeespelhosplanos
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=tex&cod=_associacaodeespelhosplanos
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Forme imagens em espelhos planos em: 

 
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.ph

p?midia=tex&cod=_imagemnosespelho 
 
 
 
 

LENTES 
 

 Quanto ao comportamento óptico, as 
lentes são classificadas em divergentes ou 
convergentes. 
 Para localizarmos a imagem formada 
pelas lentes, devemos levar em consideração 
o comportamento de alguns raios luminosos 
que atravessam a lente. Antes disso, vamos 
conhecer os tipos de lentes:  
 

 
 

REPRESENTAÇÃO E IMAGENS FORMADAS  
    

           EIXO ÓPTICO 

 

 

 
Para saber mais sobre as lentes consulte: 

 
http://educar.sc.usp.br/otica/lente.htm 

 
 
 
 

A LUZ E A VISÃO 
 

Como vimos, a luz se propaga em linha 
reta. Devido a este fenômeno, na câmara 
escura (uma caixa contendo um pequeno 
orifício circular), os raios de luz emitidos pela 
superfície superior do objeto, passam pelo 

C C 
F F’ F F’ 

Onde: 

C = centro de curvatura 
O = objeto 

F = foco objeto   
I   = imagem 

F’ = foco imagem 

O 

I 

O I 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=tex&cod=_imagemnosespelho
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=tex&cod=_imagemnosespelho
http://educar.sc.usp.br/otica/lente.htm
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orifício e são projetados na parte inferior do 
fundo da câmara e os que saem da parte 
inferior, são projetados na parte superior. 

 
 
  

O olho humano funciona de forma 
análoga à câmara escura. Possuímos um 
orifício por onde a luz penetra, que é a pupila. 
A imagem do objeto é projetada no fundo do 
olho, sobre a retina, de forma invertida, 
sensibilizando, ali, células sensíveis à luz 
(cones e bastonetes).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Colocando em prática... 

 

1)Consulte na internet sobre os diversos 
problemas de visão e as lentes utilizadas para 
a correção desses defeitos. 

2)Utilizando a fórmula para cálculo do número 
de imagens formadas pela conjugação de dois 
espelhos planos, determine o número de 
imagens formadas por dois espelhos, sabendo 
que eles  formam entre si um ângulo de 90 °. 

n   =       360°     -  1 

                  â 

onde, 

n = número de imagens formadas  e 

â = ângulo entre os espelhos. 

3)Explique o motivo do veículo abaixo 
apresentar o nome escrito da forma como se 
encontra na fotografia. 

 

 

 

 

4)Pesquise na internet sobre os tipos e 
organização das lentes utilizadas em lunetas e 
microscópios. 

http://www.da-educa.com/2009/10/plantao-de-

duvidas-on-line-fisica_13.html 

http://www.da-educa.com/2009/10/plantao-de-duvidas-on-line-fisica_13.html
http://www.da-educa.com/2009/10/plantao-de-duvidas-on-line-fisica_13.html
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Luz solar que chega à 
Terra 

ESPECTRO     ELETROMAGNÉTICO 

http://www.vestibulandoweb.com.br/fisica/teoria/introducao-optica.asp
http://www.vestibulandoweb.com.br/fisica/teoria/introducao-optica.asp
http://www.fisica.ufmg.br/fopdist/olhoinstrumentos/olhoinstrumentos_guia.htm
http://www.fisica.ufmg.br/fopdist/olhoinstrumentos/olhoinstrumentos_guia.htm
http://www.rededosaberfisico.xpg.com.br/instrumentos_opticos.htm
http://www.rededosaberfisico.xpg.com.br/instrumentos_opticos.htm
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OBJETIVOS: 
 

 Compreender o calor, as trocas de energia 
entre sistemas, temperatura e pressão. 
 
 

CALOR 
 

O calor é uma forma de energia em 
trânsito, ou, em outras palavras, energia que 
passa de um corpo que possuir maior 
temperatura para outro de temperatura 
inferior. Esta passagem ocorre até que as 
temperaturas dos corpos que estejam em 
contato se igualem.  Quando isso ocorre, 
dizemos que os corpos atingiram o equilíbrio 
térmico.  

Você certamente já passou pela 
experiência de 
introduzir uma 
colherinha de metal em 
uma xícara contendo 
café quente e, após 
alguns instantes, 
observou que a colher 
também ficou quente.   

Este fenômeno ocorre devido à 
transferência do calor do café para a colher. 

 
Mas, o que vem a ser essa energia em 

trânsito? 
 

Retornando ao módulo 1, página 10, 
você verificará que a matéria pode se 
apresentar nos estados sólido, líquido ou 
gasoso.  A forma como ela se apresenta 
depende de fatores como a pressão e a 
temperatura. A temperatura de um corpo é 
determinada pela forma como as suas 
moléculas se encontram organizadas. Veja: 
  O desenho acima ilustra a organização 
molecular de uma substância. A partir dele, 
podemos visualizar que, quanto maior a 
agitação das moléculas que formam esta  
 
 

 
 
 
 
 
substância, mais elevada será a sua 
temperatura. De modo contrário, quanto 
menor a agitação molecular, menor será a sua 
temperatura. Então, podemos concluir que 
medir a temperatura de um corpo significa 
medir o grau de agitação das moléculas que 
formam esse corpo, ou seja, medir a energia 
cinética de suas moléculas.  
  E o calor? É a energia que se propaga 
ao longo deste corpo.  

Para você entender melhor o que seja 
o calor, observe o evento a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 

Este é o chamado efeito dominó, que 
consiste na movimentação da primeira peça 
do jogo e a propagação deste movimento ao 
longo de todas as peças enfileiradas. Podemos 
fazer uma analogia entre este experimento e o 
fenômeno da propagação do calor em um 
corpo.  
 

UNIDADE 5 - CALOR 



54 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



56 
 

                   Colocando em prática... 
 
 
Após a leitura do texto, responda às questões 
a seguir: 
 
1) Duas colegas de turma discutiam sobre o 
fato da janela da sala de aula ficar aberta ou 
fechada. Foi, então, que uma delas disse – 
Feche a janela para o frio não entrar na sala.  
 A partir da leitura do texto “Um 
Interrogatório com o Calor”, explique o 
motivo do argumento da aluna estar 
cientificamente incorreto.  
 
2)Como o calor era definido no passado? 
 
3)Como foi possível verificar que o “calórico” 
não existia? 
   
 

Na unidade 1, página 5, você poderá 
observar também, que uma das propriedades 
da matéria é a “Divisibilidade: é a propriedade 
que permite que a matéria seja dividida em 
porções cada vez menores. A menor porção 
da matéria é a molécula, que ainda conserva 
as suas propriedades.” Mais adiante, 
verificamos que as moléculas são constituídas 
por partículas ainda menores denominadas 
átomos, e que estes são formados de prótons, 
neutros e elétrons.  

Pois bem, assim como não possuímos 
a capacidade de enxergar as moléculas que 
formam um corpo, também não conseguimos 
visualizar o movimento dessas moléculas, de 
seus átomos e partículas que os constituem. 
Entretanto, sabemos de sua existência. 

 
Em virtude de seus movimentos, as 

moléculas ou os átomos da matéria possuem 
vários tipos de energia associada à agitação 
atômica ou molecular. A soma total de todas 
as energias no interior de um corpo é 
denominada de energia interna. Assim, um 
corpo não possui calor – ele contém energia 
interna. Sabe-se que essa energia aumenta 
sempre que a matéria é aquecida. Quando um 
sólido, um líquido ou um gás ficam mais 
quentes, seus átomos ou moléculas passam a 
se movimentar ou agitar mais rapidamente.  

 

 
Essa ausência de movimento observada 

é, no entanto, apenas no nível macroscópico. 
Esse movimento dos átomos e moléculas é 
que produz uma série de efeitos que atingem 
nossa percepção, como as sensações de 
quente ou frio que sentimos quando tocamos 
em diversos corpos; a dilatação que os objetos 
apresentam quando aquecidos; as mudanças 
de fase por que passam as substâncias, entre 
vários outros exemplos.  
 

UNIDADES DE MEDIDA DE CALOR 
 
Como calor é energia em trânsito 

entre dois sistemas, sua unidade de medida 
no Sistema Internacional é a mesma unidade 
de energia, isto é, o joule [J]. 

Também é muito comum o uso 
da caloria [cal] ou quilocaloria [kcal ou Cal]. 

A caloria é definida como a 
quantidade de calor necessária para elevar a 
temperatura de 1g de água líquida de 1oC. O 
conteúdo energético dos alimentos é, 
normalmente, medido em quilocalorias, que 
equivale a 1.000 calorias, ou seja, é a 
quantidade de calor necessária para elevar a 
temperatura de 1kg de água em 1oC, 
portanto, 1kcal = 1Cal = 1000cal. 

MEDIDA DE TEMPERATURA 
 
Medir a temperatura de um corpo 

significa, desta forma, medir o grau de 
agitação das moléculas e partículas que 
formam este corpo. 

Desde que o homem se preocupou 
realmente em medir temperaturas, percebeu 
que precisava criar escalas numéricas e 
instrumentos mais precisos do que os seus 
próprios sentidos. Estes instrumentos 
graduados são denominados termômetros. 
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TERMÔMETRO 
 

 
 

 
Você provavelmente já utilizou um 

termômetro clínico para medir a temperatura 
corporal. Este instrumento possui um 
estrangulamento na base de um tubo capilar, 
que continua por um bulbo, no interior do 
qual existe certa quantidade de mercúrio. O 
contato do bulbo com o corpo humano faz 
com que o mercúrio contido no bulbo, ao 
receber calor do corpo, sofra dilatação e suba 
pelo tubo capilar. Forma-se, assim, uma 
coluna de mercúrio que indica a temperatura 
da pessoa e, devido ao estrangulamento, o 
mercúrio não pode retornar ao reservatório 
(bulbo). Por esse motivo, este termômetro 
continua indicando essa temperatura, mesmo 
não estando mais em contato com a pessoa.  
Quando um termômetro está em contato 
térmico com algo cuja temperatura desejamos 
conhecer, a energia fluirá entre os dois corpos 
até que suas temperaturas se igualem e 
o equilíbrio térmico se estabeleça. Quando 
medimos a temperatura de uma pessoa 
devemos manter o bulbo do termômetro 
clínico em contato com a pele por pelo menos 
alguns minutos.  

Para atribuir um número a cada 
temperatura, é necessário graduar o 
termômetro, isto é, precisamos estabelecer 
uma escala termométrica. Ao longo do 
desenvolvimento do estudo dos fenômenos 
térmicos, várias escalas foram usadas, 
propostas por diferentes cientistas.  
                A escala termométrica mais utilizada 
no mundo é a escala Celsius (anteriormente 
denominada escala centígrada). A construção 
de uma escala de temperatura envolve a 
escolha arbitrária de dois valores, 
correspondentes a dois fenômenos 

conhecidos. No caso da escala Celsius ela 
atribui: 

 
a) O valor zero à temperatura em que a água 
descongela sob pressão normal (1 atmosfera). 
Zero grau Celsius escreve-se 0°C. 
 
b) O valor 100 (cem) à temperatura em que a 
água ferve sob pressão normal (1 atmosfera). 
Cem graus Celsius escreve-se 100°C. 
 

Dividindo-se esse intervalo em cem 
partes iguais e estendendo a graduação acima 
de 100°C e abaixo de 0°C, obtemos a escala 
Celsius. 

O “zero grau Celsius” de temperatura, 
arbitrariamente associado ao ponto de fusão 
do gelo, não é efetivamente um “zero 
absoluto”, uma vez que ele não representa a 
temperatura mais baixa possível e, portanto, a 
menor agitação interna da matéria. Essa 
temperatura mais baixa, que para efeitos 
práticos pode ser considerada igual a –273°C é 
o zero absoluto de temperatura. Uma escala 
de temperatura cujo valor zero coincida com o 
zero absoluto, é denominada escala 
absoluta de temperatura. A mais usada, 
principalmente nos trabalhos científicos, é 
a escala Kelvin. Logo, não existem números 
negativos na escala Kelvin. 

A unidade da escala Kelvin, 
representada pela letra K, é a unidade de 
temperatura do Sistema Internacional de 
Unidades (SI). 

Outra escala conhecida é a Fahrenheit 
(F), muito utilizada em países de língua 
inglesa, que também se utiliza das 
temperaturas de fusão e de ebulição da água 
ao nível do mar como pontos de referência, 
que são, respectivamente, 32°F e 212°F. 

Observe as correspondências entre as 
leituras das escalas Celsius, Kelvin e 
Fahrenheit. 
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Certamente você já percebeu que os 
materiais aquecem e resfriam de maneiras 
diferentes quando expostos a mesma 
quantidade de calor. Por exemplo: em um dia 
de sol na praia, todos já devem ter percebido 
que a areia se aquece antes do que a água. Já 
durante a noite ou final de tarde, temos a 
sensação de que a água está mais quente do 
que a areia. Esse fato se deve a uma 
propriedade da matéria denominada Calor 
Específico (c). Sendo assim, dizemos que o 
calor específico de um corpo ou substância é a 
quantidade de calor necessária para elevar em 
1oC, 1g da substância. Por exemplo, o calor 
específico da água é igual a 1,0 cal/g°C  (lê-se: 
uma caloria por grama de grau Celsius) e 
significa dizer que é necessário fornecer uma 
quantidade de calor de 1,0 cal para aquecer 
1,0 g de água em 1°C. 

Quanto menor o calor específico de 
uma substância, mais facilmente ela pode 
sofrer variações em sua temperatura.  

O calor específico depende somente 
da substância, não da quantidade de massa, 
pois ele é definido como a quantidade de calor 
necessária para elevar uma unidade de massa 
de um grau Celsius (ou Kelvin, ou Fahrenheit). 
A capacidade térmica, além de depender do 
calor específico da substância, depende da 
massa do corpo.  

Observe a tabela com o calor 
específico de algumas substâncias: 

 

 

 

 

PROPAGAÇÃO DO CALOR 

A
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transferência de calor entre os 
corpos é chamada de propagação do calor.  

 
 

Como vimos, a radiação consiste de 
ondas eletromagnéticas viajando com a 
velocidade da luz. Como a radiação é a única 
que pode ocorrer no espaço vazio, esta é a 
principal forma pela qual o sistema Terra-
Atmosfera recebe energia do Sol e libera 
energia para o espaço. 
        A condução ocorre dentro de uma 
substância ou entre substâncias que estão em 
contato físico direto. Na condução, a energia 
cinética dos átomos e moléculas é transferida 
por colisões entre átomos e moléculas 

Substância c (cal/g°C) 

Alumínio 0,219 

Água 1,000 

Álcool 0,590 

Cobre 0,093 

Chumbo 0,031 

Estanho 0,055 

Ferro 0,119 

Gelo 0,550 

Mercúrio 0,033 

Ouro 0,031 

Prata 0,056 

Vapor d'água 0,480 

Zinco 0,093 

file:///C:/Users/Cristina/Desktop/propaga.htm
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vizinhas. O calor flui das temperaturas mais 
altas (moléculas com maior energia cinética) 
para as temperaturas mais baixas (moléculas 
com menor energia cinética). A capacidade 
das substâncias para conduzir calor 
(condutividade) varia consideravelmente. Via 
de regra, sólidos são melhores condutores que 
líquidos e líquidos são melhores condutores 
que gases. Num extremo, metais são 
excelentes condutores de calor, e no outro 
extremo, o ar é um péssimo condutor de 
calor. 
        A convecção somente ocorre em líquidos 
e gases. Consiste na transferência de calor 
dentro de um fluído através de movimentos 
do próprio fluído. O calor ganho na camada 
mais baixa da atmosfera através de radiação 
ou condução é mais frequentemente 
transferido por convecção. A convecção 
ocorre como consequência de diferenças na 
densidade do ar. Quando o calor é conduzido 
da superfície relativamente quente para o ar 
sobrejacente, este ar torna-se mais quente 
que o ar vizinho. O ar quente é menos denso 
que o ar frio de modo que o ar frio e denso 
desce e força o ar mais quente e menos denso 
a subir. O ar mais frio é então aquecido pela 
superfície e o processo é repetido. 
         

Disponível em: 
http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/c
ap2-9.html (com adaptações). 

 
Colocando em prática... 

 
 
1) Qual a temperatura do corpo humano? 
 
2) A partir de qual valor na escala Celsius 
devemos considerar que uma pessoa 
encontra-se com febre? 
 
3) Qual a grandeza física utilizada para medir a 
energia cinética das moléculas que formam 
um corpo? 
 
4) O que você entendeu por equilíbrio 
térmico. 
 
5) Observe o desenho abaixo, que ilustra a 
brisa marinha em um dia quente de verão e a 
brisa terrestre, que se forma no mesmo local 

no período da noite. Veja que durante o dia a 
areia encontra-se mais aquecida do que o mar 
e consequentemente o ar próximo a areia fica 
mais quente, menos denso e sobe. Já o ar 
próximo à água, por estar mais frio e mais 
denso vaia para a areia ocupar o lugar do ar 
quente que subiu, formando a brisa marinha. 
À noite, a situação se inverte. 
Em relação ao fenômeno pergunta-se: 
 

 
 
a) Como se denomina esta forma de 
propagação do calor durante a qual 
observamos deslocamentos de massas de ar? 
 
b) Por que a areia esquenta e esfria mais 
rapidamente do que a água do mar? 
 
c) Por meio de qual processo de propagação, o 
calor do Sol chega à Terra? 
 
6) Em qual efeito do calor se baseia a 
construção dos termômetros? 
 
7) Explique o motivo do 0°C (zero grau 
Celsius), não ser um zero absoluto de 
temperatura. 
 
8) Como é denominada a escala absoluta de 
temperatura? 
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OBJETIVOS:  
 

 Compreender o som, sua emissão e 
propagação através de meio material, 
assim como percepção auditiva; 
medidas de intensidade; infrassom; 
ultrassom; eco, sonar e poluição 
sonora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 6 - SOM 

 



61 
 

 
O QUE É O SOM? 

 
 

Todos os fenômenos sonoros estão relacionados 
às vibrações dos corpos materiais. Quando 
escutamos um som, é porque um determinado 
corpo está vibrando, produzindo aquele som. 
Quando falamos, o som é emitido pela vibração 
das cordas vocais; quando batemos em um 
tambor com um pedaço de madeira ou com a 
própria mão, fazemos esse corpo vibrar 
produzindo o som; quando as cordas de um 
violão ou violino se movimentam, elas vibram e 
emitem sons. 
Todos esses exemplos de corpos materiais são 
fontes emissoras de som, pois quando vibram 
emitem sons que se propagam no meio material, 
ou seja, no ar. Esses sons penetram no nosso 
ouvido, provocando sensações sonoras.  
O som é uma onda longitudinal, que só se 
propaga em meios materiais (sólidos, líquidos ou 
gases) e que tem frequência que está 
compreendida na faixa entre 20 hertz e 20 000 
hertz. Ao contrário do que ocorre com a luz, o 
som não pode se propagar no vácuo, ou seja, 
não é possível perceber o som se não existir um 
meio material entre o corpo que vibra e o nosso 
ouvido. (SANTOS, M., 2013 ). 

 
 

 
MAS, O QUE É UMA ONDA? 

 
 Você certamente já passou pela 
experiência de atirar uma pedrinha em um 
lago e observou que, ao redor do ponto onde 
a pedra caiu, formaram-se pequenas ondas. 
Então, o que ocorre nestas ocasiões é a 
propagação da energia cinética da pedra 
através da água do lago. Este fenômeno de 
ondulação é o que a Ciência denomina onda.  
 Observe, no entanto, que a onda é 
uma forma de propagação de energia, sem 
transporte de matéria. Provocada pela 
oscilação de uma fonte. 
 

PARTES DE UMA ONDA 
 

 

-Comprimento de onda: corresponde à distância 

entre duas cristas consecutivas ou dois vales 

consecutivos. É representado pela letra grega: 

 

 

(lê-se "lâmbda") 

 

 

-Frequência (f): é o número de ondas, ciclos, 

vibrações ou pulsos em um segundo. Para 

medir a frequência, conta-se o número de Cris 

ou vales em um determinado espaço de 

tempo. Unidade do SI: hertz (Hz). 

 Uma onda de baixa frequência tem 

comprimento longo, enquanto uma onda de 

alta frequência tem comprimento curto.  

 Assim, temos,  

  

  T =    1 

            f 

 

 Onde, 
 

T = período; 
F = frequência 
 

 

 

 

http://www.mundoeducacao.com.br/autor/marco-aurelio-da-silva-santos
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CLASSIFICAÇÃO DAS ONDAS 

Existem três critérios para classificar as ondas: 

1) Quanto a sua natureza    

Mecânicas 

 Eletromagnéticas 

2) Quanto à direção de propagação de 
energia: 

 Unidimensionais 

 Bidimensionais 

 Tridimensionais 

 

3) Quanto à direção de propagação: 

 Transversais 

 Longitudinais 

 

Vejamos cada caso: 

1) Quanto à natureza, as ondas se classificam 
em:  

a) Mecânicas: ondas que se propagam num 
meio material; 

Ex: som. 

b) Eletromagnéticas: ondas que não precisam 
de um meio material para se propagar, podem 
se propagar no vazio (vácuo). 

Ex: luz solar. 

2) Quanto à direção de propagação de 
energia: 

a) Unidimensionais: propagam-se em uma 
única dimensão; 

b) Bidimensionais: propagam-se num plano; 

c) Tridimensionais: propagam-se em todas as 
direções.  

3) Quanto à direção de propagação, as ondas 
se classificam em:  

a) Ondas transversais: apresentam oscilação 
perpendicular à direção de propagação da 
onda. 

Ex: uma corda presa à parede sendo 
movimentada por uma pessoa; ondas 
eletromagnéticas. 

b) Ondas longitudinais: nessas ondas, 
observamos um processo do tipo compressão 
- expansão. A onda vibra na mesma direção da 
propagação. 

Ex: nos líquidos e gases, a onda se propaga 
dessa forma; ondas sonoras. 

Qualidades do Som: 

1) intensidade é uma característica do som 
que está relacionada à energia de vibração da 
fonte que emite as ondas. Essa propriedade 
do som é provocada pela pressão que a onda 
exerce sobre o ouvido ou sobre algum 
instrumento medidor da intensidade sonora. 
Quanto maior a pressão, maior será a sua 
intensidade. A intensidade sonora é medida 
em bel, em homenagem ao cientista inglês 
Graham Bell. Contudo, utiliza-se com mais 
frequência um submúltiplo:  

1 decibel = 1 dB = 0,1 bel 

2) altura é uma característica do som que nos 
permite classificá-lo em grave (voz grossa) ou 
agudo (voz fina). Essa propriedade do som é 
caracterizada pela frequência da onda sonora. 
Um som com baixa frequência é dito som 
grave e o som com altas frequências é dito 
som agudo. Na linguagem técnica ou musical, 
dizemos que o som grave é baixo e o agudo é 
alto, assim sendo, concluímos que, no 
cotidiano, os termos alto e baixo, referindo-se 
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à intensidade do som, são aplicados 
erroneamente. 

3) timbre é a característica sonora que 
permite distinguir sons de mesma frequência 
e mesma intensidade, desde que as ondas 
sonoras correspondentes a esses sons sejam 
diferentes. Por exemplo: dois aparelhos 
musicais, violão e violino, por exemplo, 
podem emitir sons com a mesma frequência, 
mas com timbres diferentes, pois as ondas 
sonoras possuem formas diferentes.  

                                  (SILVA, M., 2013. Com adaptações) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ouvido humano é sensibilizado 

somente para ouvir sons na frequência entre 
20 Hz e 20 000 Hz, aproximadamente. Os 
infra-sons e os ultra-sons não são audíveis 
pelo ouvido humano.  

 
- Infra-Sons : frequência menor que 20  Hz. 
São produzidos, por exemplo, por um abalo 
sísmico ou por tsunamis. Esses sons são 
registrados pelos sismógrafos e podem alertar 
para a ocorrência de um sismo ou erupção 
vulcânica. 
 
- Ultra-Sons: frequência maior que 20 000 Hz. 
São de grande utilidade, por exemplo, na 
medicina, onde são utilizados para a 
realização de ecografias. Também são 
utilizados com sucesso na pesca para 
identificar cardumes de peixes. 
 

Audição de alguns animais: morcego (1000 Hz 
a 120 000 Hz); cão (15 Hz a 50 000 Hz) e 
elefante (5 Hz a 10 000 Hz). 
 

Colocando em prática... 
 
 
1) Um grande tsunami ocorrido no ano de 
2005 devastou o litoral da Tailândia. 
Observou-se durante o fenômeno que os 
elefantes ouviram o som provocado pelo 
maremoto e correram para as regiões de 
maior altitude.  Esta ocorrência pode ter uma 
explicação científica? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Agora você já é capaz de responder:  por 
que você primeiro vê o relâmpago e depois 
escuta o trovão durante as tempestades. 
 
3) Quando ouvimos uma banda de rock ou 
uma orquestra sinfônica executar uma música, 
podemos distinguir o som emitido por cada 
um dos instrumentos tocados pelos músicos. 
Essa é uma das capacidades de nosso aparelho 
auditivo. A qualidade do som que nos permite 
diferenciar cada um dos instrumentos, mesmo 
quando tocados simultaneamente na mesma 
nota musical, é chamada de: 
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VELOCIDADE DO SOM 

 
 A velocidade do som é de 
aproximadamente 340 m/s (1224 Km/h), ou 
seja, bastante inferior à velocidade da luz, que 
é de 300.000 Km/s. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Efeitos sonoros 

O eco e a reverberação são dois efeitos 
sonoros causados pela reflexão do som. 

1) O eco é o som refletido que é percebido 
com intervalo de tempo suficiente para ser 
distinguido do som original. Normalmente 
podemos perceber o eco em locais onde há 
algum objeto muito grande e maciço, como 
uma parede, uma montanha ou uma caverna. 

2)Quando o intervalo de tempo não é 
suficiente para se distinguir o som refletido do 
original, temos o efeito de reverberação.  
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http://www.brasilescola.com/fisica/intensidade-timbre-altura.htm
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/Ondas6.php
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OBJETIVOS: 
 

 Adquirir noções de eletricidade, 
compreendendo o desequilíbrio entre 
carga positiva e negativa; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é uma das mais violentas 
manifestações da natureza. Manifestação 
que, em uma fração de segundos, pode 
produzir uma carga de energia tão alta 
cujos parâmetros podem chegar a: 

 125 milhões de volts 

 200 mil ampères  

  25 mil graus centígrados 

Obtido em: Equipe Brasil Escola 

 Por Marco Aurélio da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas, o que são os raios? 

São descargas elétricas que ocorrem 
entre as nuvens e entre as nuvens e o solo, 
decorrentes da grande diferença de potencial 
elétrico entre as cargas positivas e negativas. 
O ar que está entre as cargas, torna-se 
condutor de eletricidade, permitindo que 
ocorram descargas elétricas. Durantes estas 
descargas, os raios movem-se com grande 
velocidade, iluminando o ar em seu entorno e 
produzindo uma grande claridade 
denominada relâmpago. O trovão é 
proveniente do aquecimento brusco e da 
rápida expansão do ar, que provoca um 
grande estrondo. 

Observe que os relâmpagos e trovões 
possuem explicações distintas, mas são 
originados do mesmo fenômeno – 
eletricidade. 

Os para-raios, inventados por 
Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, 
consistem de uma haste metálica colocada 
nas partes mais altas dos edifícios. À haste 
liga-se um fio condutor, cuja extremidade 
encontra-se enterrada no solo. Quando uma 
nuvem eletrizada localiza-se nas suas 
proximidades, a ponta do para-raios adquire 
cargas contrárias às da nuvem, ocorrendo 
assim, uma descarga elétrica que é conduzida 
para o interior do solo. 

 Mas, o que são cargas elétricas? 

 Retorne ao módulo 1, página 19. Lá 
você verificará que os átomos são 
eletricamente neutros, mas, esta neutralidade 
pode ser rompida quando eles ganham ou 
perdem elétrons. Neste caso, dizemos que se 
encontram eletrizados. 

 Assim, os corpos como um todo 
podem estar eletrizados negativamente, 
quando estiverem com excesso de elétrons, e 
positivamente, quando se encontrarem com 
falta de elétrons.  

 Ao atritarmos um objeto (caneta) de 
plástico em um tecido, este corpo (caneta) 
retirará elétrons do tecido e ficará eletrizado 

MÓDULO 7 - ELETRICIDADE 

          A                                   B 
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negativamente (com excesso de elétrons), 
adquirindo, assim, a propriedade de atrair 
outros corpos que estejam em estado neutro, 
como, por exemplo, pedacinhos de papel. A 
esta eletricidade adquirida pela caneta damos 
o nome de ELETRICIDADE ESTÁTICA.  

 

ELETRICIDADE DINÂMICA OU 
ELETRODINÂMICA 

 

 A eletricidade dinâmica consiste em 
um conjunto de fenômenos causados por uma 
corrente elétrica. 

O que é corrente elétrica? 

Para você entender o fenômeno da 
corrente elétrica observe o desenho a seguir, 
que consiste de um modelo (uma 
representação) para facilitar a sua 
compreensão. 

     A                                                          B 

           1 

 

 

 

              

                       A                                   B 

                

          2 

 

                3 

 

  
Nesta sequência você poderá observar 

que, inicialmente, as condições das caixas A e 
B são diferentes. Após a ligação entre as 
caixas, observa-se a passagem de partículas de 
A para B devido à diferença existente entre 
ambas. De forma análoga, você poderá 
entender a corrente elétrica. 
 Em primeiro lugar, pense que a ligação 
entre as caixas pode ser comparada ao fio 
condutor de eletricidade. Este condutor é 
constituído de metal, principalmente cobre, 
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que é um elemento químico com tendência a 
liberar elétrons. Um condutor metálico, que 
tem a característica de ter elétrons livres, 
quando é conectado a um polo positivo, e em 
sua outra extremidade a um polo negativo, 
esses elétrons inicialmente livres e 
desordenados iniciam um movimento 
ordenado e em um sentido – a corrente 
elétrica. 
 No Sistema Internacional de Unidades 
(SI), a carga elétrica é o Coulomb (C) em 
homenagem ao francês Charles Augustin 
Coulomb (1736-1806).  

 

INTENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA 

 

Observando os elétrons que passam 
por uma secção transversal de um fio, 
podemos medir a quantidade média de 
elétrons que passam pelo fio. Assim a 
intensidade média da corrente elétrica i num 
condutor em um intervalo de tempo Δt, é 
definido como: 

           i =   Q 

                  Δt 

 
Dessa forma, para 

o sistema internacional, temos que a corrente 
elétrica será definida como ampère (A) em 
homenagem ao francês André-Marie Ampère 
(1775-1836), daí: 1A = 1C / 1s , ampère é 
definido como 1 coulomb por segundo. 
  

As correntes elétricas classificam-se 
em contínuas e alternadas: 
 
a) Contínua: neste tipo de corrente, os 
elétrons se movimentam sempre no mesmo 
sentido. Ex: pilhas e baterias de carro. 
 
b) Alternada: é aquela em que os elétrons 
mudam rapidamente de sentido. Ex: tomadas 
caseiras. 
 
 
 
 

RESISTÊNCIA ELÉTRICA 
 
 É a dificuldade à passagem da 
corrente elétrica oferecida por um condutor. 
A dificuldade é proveniente de colisões que 
ocorrem entre os elétrons da corrente com as 
partículas que formam o condutor. No SI, a 
unidade de medida da resistência chama-se 
ohm ( ). 
 

GERADORES 

 

 É qualquer dispositivo que transforma 
energia não elétrica em energia elétrica.  
Ex: baterias de automóveis; pilhas; 
hidrelétrico; termelétrico; nuclear.  
 Os geradores funcionam como se 
fossem uma “bomba de elétrons”, que jogam 
elétrons de um ponto de menor potencial 
elétrico para outro de maior potencial 
elétrico. Sem diferença de potencial, não há 
corrente elétrica. A função do gerador é 
manter a diferença de potencial (d.d.p.) no 
circuito. 
  A d.d.p. de um gerador também 
recebe o nome de voltagem ou tensão. O 
símbolo (U) representa a diferença de 
potencial. No SI, a unidade de medida da 
d.d.p. é o volts (V) em homenagem ao italiano 
Alessandro Volta (1745-1827). 
 

O QUE É UMA PILHA? 

 

Pilha é uma fonte portátil de energia, 
resultante de reações químicas que ocorrem 
no seu interior, ou seja, uma mini usina 
portátil. Desde o início dos tempos, o homem 
sempre desejou dominar a energia, 
disponibilizando-a quando e onde 

http://www.infoescola.com/quimica/eletron-livre/
http://www.infoescola.com/fisica/corrente-eletrica/
http://www.infoescola.com/fisica/corrente-eletrica/
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quisesse. Uma pilha é, portanto, uma fonte de 
energia portátil que se consome à medida que 
se utiliza.  

Obtido em: 
http://fisicanocotidianoto.blogspot.com.br/2012/07/o-que-e-
uma-pilha.html 

A pilha é constituída por três partes: 

a) catodo: polo positivo: recebe elétrons. 

b) ânodo: polo negativo: libera elétrons. 

c) eletrólito: solução condutiva entre o catodo 
e o ânodo. 

Estes três componentes podem ser feitos de 
materiais diferentes.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO ELÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

LÂMPADA INCANDESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fisicanocotidianoto.blogspot.com.br/2012/07/o-que-e-uma-pilha.html
http://fisicanocotidianoto.blogspot.com.br/2012/07/o-que-e-uma-pilha.html
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                Colocando em prática... 

 

1) Observe o desenho da pilha e da lâmpada  
na página anterior e descreva a montagem do 
circuito elétrico (ponto de saída e de entrada 
de elétrons na pilha; ponto de saída e de 
entrada dos elétrons na lâmpada), pelo fio e 
pelo interior da lâmpada. 

2) Pesquisa na internet sobre as usinas 
hidrelétricas;       termelétricas   e      nucleares 
construídas no Brasil. Descreva o 
funcionamento das mesmas e os impactos 
decorrentes da geração de energia nestas 
usinas. 

3) Faça uma pesquisa na internet sobre as 

diferenças entre as lâmpadas incandescentes 

e fluorescentes. 

4) Pesquise sobre os diferentes materiais 

utilizados na fabricação de pilhas artesanais. 

 

Sites de pesquisa: 

http://etecnologica.blogspot.com.br/2009/04

/pilhas-artesanais.html 

http://www.cienciamao.if.usp.br/tudo/busca.

php?key=construcao%20de%20%20uma%20pi

lha 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_u

sinas_hidrel%C3%A9tricas_do_Brasil 

http://www.brasilescola.com/geografia/energ

ia-hidreletrica.htm 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada

_incandescente 

http://www.infoescola.com/fisica/usina-

termoeletrica/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_termoel%

C3%A9trica 

http://www.infoescola.com/geografia/energia

-nuclear-no-brasil/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Usinas

_nucleares_do_Brasil 
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1) Sempre que um navio derrama óleo no 

mar, ocorre um grande desastre ecológico em 

virtude das substâncias que ficam na 

superfície da água. O fato dessas substâncias 

permanecerem na superfície da água deve-se 

à: 

A) maior densidade do óleo; 
B) menor densidade da água; 
C) menor densidade do óleo; 
D) menor massa de óleo. 
 
2) Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A divisibilidade é uma propriedade geral da 
matéria. 
B) Nos gases, forma e volume são variáveis. 
C) Nos sólidos, forma e volume são 
constantes. 
D) A massa é uma propriedade específica da 
matéria. 
 
3) Quando os fabricantes desejam produzir 
fogos de artifício coloridos, misturam à 
pólvora compostos de certos elementos 
químicos apropriados, utilizam sais de 
diferentes metais na mistura explosiva 
(pólvora). Este fato deve-se:  
 
A) aos elétrons dos átomos que após 
passarem para níveis mais altos de energia, 
voltam para os níveis mais baixos liberando 
luz. 
B) ao núcleo dos átomos que sofrem o 
processo de fissão nuclear. 
C) a tintas de diferentes colorações 
misturadas à pólvora. 
D) aos elétrons dos metais que vibram, mas 
não mudam de camada eletrônica. 
 
4) Os gases nobres são elementos químicos 
encontrados de forma “livre” na natureza. Ou 
seja, não realizam ligações químicas. Este fato 
deve-se: 
 
A) à instabilidade química destes elementos, 
que os impede de realizar ligações químicas. 
 
B) ao fato de possuírem 2 (He) e 8 elétrons na 
camada de valência. 

C) ao fato de estarem eletrizados, por 
possuírem 2 (He) e 8 elétrons na última 
camada. 
D) à força de atração que estes elementos 
exercem sobre os demais elementos químicos. 
 
5)Observe a tabela periódica e responda. Que 
tipo de legação química deverá se estabelecer 
entre um metal e um ametal? 
 
A) Molecular. 
B) Iônica. 
C) Eletrovalente. 
D) Mistura. 
 
6) No garimpo do ouro, os trabalhadores 
utilizam a água para separar o ouro(mais 
denso) da areia (menos densa). Este tipo de 
separação de misturas é conhecido como: 
 
A) catação. 
B) flotação. 
C) levigação. 
D) peneiração. 
 
7) Dizemos que as combinações entre 
substâncias ocorrem quando: 
 
A) ocorre uma mistura. 
B) as substâncias não se misturam. 
C) as substâncias estão no estado líquido. 
D) ocorre uma reação química. 
 
8) A correta distribuição eletrônica do átomo 
de Argônio (Ar), Z= 18, é: 
 
A) K =2; L =8; M=8. 
B) K = 2; L = 10; M=6. 
C) K = 4; L= 8; M=6. 
D) K = 4; L = 6; M=8. 
 
9) Um íon é: 
 
A) um átomo neutro. 
B) um átomo estável. 
C) um átomo eletrizado. 
D) um átomo sem força de atração. 
 
10) Nas ligações covalentes ou moleculares os 
átomos: 
 
A) se eletrizam e tornam-se íons. 

AVALIAÇÃO 
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B) doam elétrons uns para os outros. 
C) compartilham pares de elétrons. 
D) recebem elétrons uns dos outros. 
 
11) Com relação à radiação solar, é coreto 
afirmar que: 
 
A) 100% da radiação proveniente do Sol 
penetram na atmosfera terrestre. 
B) as radiações ultravioleta e infravermelha 
não penetram na atmosfera terrestre. 
C) alguns seres vivos captam-na diretamente 
e, por isso, não precisam alimentar-se. 
D) os animais absorvem-na através da pele e 
por isso recomendam-se banhos de Sol para a 
obtenção de energia. 
 

12)  O recente acidente nuclear em Fukushima 
no Japão, 11 de março de 2011, mostra, 
atualmente, as suas consequências. 
Pesquisadores diagnosticaram 12 crianças 
com câncer na tireoide e outros 15 casos 
suspeitos em Fukushima. As usinas nucleares 
oferecem risco de morte para a população e 
devastação ambiental. Este fato deve-se: 
 
A) à fissão dos elementos radioativos, que 

produzem grande quantidade de energia 

térmica. 

B) à fusão atômica de elementos radioativos 

no interior do reator nuclear. 

C) à utilização de átomos de urânio, que 

contaminam o ambiente mesmo quando 

encontrados em seu estado natural. 

D) ao processo de fusão de átomos de urânio, 

formando átomos mais pesados. 

 

13) A Lei da Conservação da Energia diz: 
sempre que desaparece uma quantidade de 
uma classe de energia, uma quantidade 
exatamente igual de outra(s) classe(s) de 
energia é (são) produzida(s). Essa Lei, 
formulada por Einstein, possui o mesmo 
significado que na frase: 
 
A) “Dê-me um ponto de apoio e moverei o 

mundo.” (Arquimedes). 

B) “A Unidade é a variedade, e a variedade na 

unidade é a lei suprema do universo.” (Isaac 

Newton);. 

C) “A condição natural dos corpos não é o 

repouso, mas o movimento.” (Galileu Galilei). 

D) “Na natureza nada se cria, nada se perde, 

tudo se transforma” (Lavoisier). 

 

14) Quando estamos em um carro em 
movimento e este freia repentinamente, nos 
sentimos como se fôssemos atirados para 
frente, pois nosso corpo tende a continuar em 
movimento. Este fenômeno é explicado pela 
(o):  
 

A) Lei da Inércia. 

B) Lei da Gravitação Universal. 

C) Princípio Fundamental da Dinâmica. 

D) Princípio da Ação e Reação. 

 

15) O desenho a seguir ilustra a estrutura de 

uma usina hidrelétrica. 

 

 
 Os números 1 e 2 indicam 

respectivamente: 

A) energia mecânica e energia potencial. 

B) energia potencial e energia mecânica. 

C) energia potencial e energia cinética. 

D) energia gravitacional e energia cinética. 

 

16) Observe a situação abaixo: 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Na física é correto afirmar que: 

A) a pressão do vapor de água no interior da 

panela foi tão grande que a válvula foi 

acionada, produzindo trabalho. 

B) o trabalho fez a pressão do vapor de água 

no interior da panela aumentar. 

C) a potência da panela de pressão é inferior à 

das panelas comuns, porque a energia é 

perdida na forma de trabalho. 

D) a água, ao ferver, sai pela válvula da panela 

de pressão diminuindo o trabalho realizado 

por esta. 

 

17) O objeto abaixo representa: 

 

 

 

 

 

 

 

A) uma máquina simples conhecida como 

polia. 

B) uma máquina complexa conhecida como 

alicate. 

C) uma máquina simples conhecida como 

alavanca. 

D) Uma máquina complexa conhecida como 

roldana. 

 

18) O fenômeno ilustrado na figura 

representa: 

 

 

 

 

 

 

 

A) a reflexão da luz. 

B) a difusão da luz. 

C) a absorção da luz. 

D) a decomposição da luz. 

 

19) Medir a temperatura de um corpo 

significa: 

 

A) medir o calor contido em um corpo. 

B) medir a energia potencial das moléculas 

que forma o corpo. 

C) medir a dilatação térmica sofrida por um 

corpo. 

D) medir a energia cinética das partículas que 

formam este corpo. 

 

20) O som é um tipo de onda: 

 

A) elétrica. 

B) mecânica. 

C) auditiva. 

D) eletromagnética. 
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Página................................... 11 

1) Propriedades gerais da matéria: massa; 

volume; densidade; largura; altura; 

comprimento; peso. 

2) Massa é a medida da quantidade de 

matéria que forma um corpo. A unidade de 

medida de massa no SI é o Kg. 

Peso é uma força cujo valor corresponde ao 

produto da massa pela gravidade. A unidade 

de medida de peso é o Newton (N). 

3) O comprador utiliza o conhecimento 

científico, aquele produzido pelas ciências. O 

vendedor utiliza o conhecimento do senso 

comum e por meio deu discurso, tenta 

persuadir o comprador. 

4) O peso de um corpo, conforme dito na 

questão (2) depende da gravidade. Quanto 

menor a gravidade do astro, menor será o 

peso. 

Página ....................................  14 

1)Nos versos:  

“água que o Sol evapora”: mudança da fase 

líquida para a fase gasosa = evaporação; 

“Pro céu vai embora virar nuvens de algodão”: 

mudança da fase gasosa para a fase líquida = 

condensação. As nuvens são formadas por 

gotículas de água, portanto, água no estado 

líquido. 

2) A água das chuvas penetra no solo e no 

subsolo abastece o lençol freático ou lençol de 

água subterrâneo. 

3) ”Águas que movem moinhos”. Energia que 

gera trabalho. 

4) Impermeabilização (asfalto; calçadas; 

edificações); entupimento de bueiros 

(responsáveis pelo escoamento das águas 

pluviais); enchentes de regiões de várzea 

(margens de rios); acúmulo de resíduos 

sólidos em rios e ruas, etc. 

Página....................................    17 

1) Resposta pessoal. 

2) Os modelos são necessários para a 

representação de um fenômeno ou de uma 

teoria científica, que se deseja ilustrar ou 

elucidar. Por meio deste recurso, o 

pesquisador pode expressar sua forma de 

pensar ultrapassando as limitações 

tecnológicas. Muitos conhecimentos 

científicos são intuídos e como, algumas 

vezes, não podem ser percebidos pelos 

sentidos, os modelos dão conta de suas 

explicações. Os professores também utilizam 

modelos didáticos para ensinar aos seus 

alunos.  

3) Este modelo admite que o átomo é 

constituído por um núcleo, no interior do qual 

encontram-se os prótons e neutros. A outra 

parte do átomo é a eletrosfera, na qual se 

encontram os elétrons distribuídos em 

camadas eletrônicas. 

Página....................................   20 

1) Boro (B); silício (Si);germânio (Ge); arsênio 

(As); antimônio (Sb); telúrio (Te); Polônio (Po) 

e Astato (At). 

2) Cl (2; 8; 7); Al (2; 8;3); Ca (2;8;8;2) 

3) Pesquisa do aluno. 

4) Carbono (C). Se o átomo possui 6 elétrons, 

então, ele também possui 6 prótons. Como o 

RESPOSTAS 
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número atômico (Z) é igual ao número de 

prótons, então, Z = 6. 

Página.................................    22 

1) Os átomos realizam ligações químicas para 

adquirir estabilidade química. Para isso, 

seguindo a regra do octeto, somente os gases 

nobres encontram-se estáveis com 8 elétrons 

na camada de valência e o hélio (He) com 2 

elétrons, visto que este elemento só possui a 

camada K. 

2) ligação química: 

a) Cl e Na: iônica 

b) N e H: um átomo de nitrogênio fará 3 

ligações moleculares com 3 átomos de 

hidrogênio.  

C) I e K: iônica 

Página.............................   24 

1) 

a) água e pó de ferro:filtração. 

b) água e sais minerais:destilação. 

c) ouro e terra:levigação. 

d) areia fina e areia grossa: peneiração 

e) arroz e casca de arroz:ventilação 

Página ..................................  29 

-Pesquisa do aluno. 

Página.....................................  30 

1) Algumas sugestões: 

A canção fala do comprometimento do ser 

humano em suas três fases da vida: crianças 

incapazes de se comunicar; meninas cegas e 

com comprometimento intelectual; mulheres 

cuja fertilidade será afetada e os óvulos 

sofrerão mutações gênicas. 

Feridas como rosas cálidas, sem vida. 

Rosa de Hiroshima, porque a imagem da 

bomba atômica ao explodir assemelha-se a 

imagem de uma rosa. 

Rosa hereditária, porque a radiação causa 

mutações que são transmitidas aos 

descendentes. 

A anti-rosa, justamente porque a radiação 

impede o desenvolvimento da vida, inclusive, 

da rosa. 

2) Pesquisa do aluno. 
 

Página .......................................... 33 

 
1) A forma de nutrição dos vegetais. Ele queria 
saber se as plantas obtinhas alimentos da 
terra. 
2) Para poder comparar com as medidas 
finais. 
3) Para permitir que somente a água 
penetrasse. 
4) Peso final da árvore = 73,7 Kg 
Vaso com terra - peso final = 4,3 Kg 
5) Que a planta ganhou uma grande 
quantidade de massa e que para isso ela só 
utilizou a água e os sais minerais retirados da 
terra, a luz solar e algum outro componente 
do ar. Desta forma ela própria foi capaz de 
sintetizar os seus nutrientes. 
6) Resposta pessoal. 
 

Página ........................   35 

1) A folha absorve a luz solar para realizar a 
fotossíntese. Durante a fotossíntese o vegetal 
se nutre, novas folhas crescem e a planta se 
desenvolve. 
 
2) Através da fotossíntese os vegetais 
conseguem produzir a matéria orgânica 
necessária a nutrição de outros seres vivos. 
Além disso, os vegetais liberam gás oxigênio 



75 
 

no ar para a respiração dos demais seres 
vivos. 
 
3) Não, porque eles são os produtores da 
Terra juntamente com as algas e algumas 
poucas espécies de bactérias. 
 
4) Porque a energia vai se perdendo ao longo 
da cadeia.  
5)O Sol. 
 
6) Fotossíntese: síntese (produção) de glicose 
pelos vegetais. Respiração: desmoste da 
molécula de glicose para a obtenção de 
energia. 
 

Página.........................   38 

 

1) Identifique as transformações de energia 
observadas nos equipamentos abaixo: 

 
Secador de cabelo :  energia elétrica em 
calorífica 
Ferro de passar: energia elétrica em térmica. 
Máquina de lavar: energia elétrica em 
mecânica. 
Aparelho de som: energia elétrica em sonora. 
Lâmpada:  energia elétrica em luminosa. 
Pilhas: energia química em outra modalidade 
de energia onde se utiliza as pilhas. 

 
 
2) 300.000 km/s 

 
 

3) Conservação. 
 
 
Página.........................   41 
 
 
1) Ciclista 1: 72 Km/h, corresponde a 20m/s, 
portanto, este é o mais veloz. 
  
 
2) Determine a intensidade, direção e sentido 
da força resultante na situação abaixo: 
 
Fr = 50 N 

 
 
3) F = m.a 
F = 5 Kg . 5 m/s2 

F = 25 N 
 
 

4) Vm =     S           Vm = 60 Km 
       
     t                   2h 
  
Vm = 30 Km/h 
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1) W = F .     S  W = 20 . 0,5         

 W = 10 J 

2) Sim, ela está mantendo um peso de 50 N 
suspenso. 
 
3) O aparelho 2 cuja potência é de 750 W. Um 
aparelho de som é mais potente do que outro 
quando ele consegue converter mais energia 
elétrica em energia sonora em um intervalo 
de tempo menor. 
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1) 
a) roldana ou polia 
b) alavanca 
c) alavanca 
d) alavanca 
e) plano inclinado 
 
Página ........................   50 
 

1) Pesquisa do aluno. 

2) n   =       3 

3) Porque a palavra será vista no espelho 
retrovisor do motorista que se encontra a 
frente do veículo como AMBULÂNCIA, devido 
a formação da imagem invertida no espelho. 
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4) Pesquisa do aluno. 

 
Página ............    55 
 
 
1) Porque como escrito no texto “o frio não 
existe” o que existe é a presença ou ausência 
do calor. Quando a janela for aberta, o calor 
da sala sairá (ar mais quente).  
 
2) Como calórico. 
 
3) Porque ao medirem a massa de alguns 
corpos aquecidos, perceberam que não havia 
diferença entre o corpo frio e o quente. 
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1) 36,5 °C 
 
2) 37,5 °C 
 
3) Temperatura. 
 
4) Quando dois corpos com temperaturas 
diferentes são colocados em contato, estes 
adquirem a mesma temperatura, porque o 
calor é transferido de um corpo para outro. A 
isso denominamos equilíbrio térmico. 
 
5) 
a) Convecção. 
b) Porque a areia possui menor calor 
específico do que a água do mar. 
c) Radiação. 
 
6) Dilatação térmica. 
 
7) Porque em um corpo que se encontra a 0 
°C, as moléculas deveriam estar “paradas” – 
ausência de agitação e na prática não é o que 
se observa. 
 
8) Escala Kelvin. 
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1) Sim, porque a audição dos elefantes (5 Hz a 
10 000 Hz)  é muito superior ao do homem. 
 

2) Porque a luz se propaga com uma 
velocidade muito superior a  velocidade de 
propagação do som. Então, primeiro vemos a 
luz e depois ouvimos o trovão. 
 
3) Timbre 
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1) Os elétrons saem do polo negativo (-) 
entram pelo ponto A da lâmpada, percorrem o 
filamento de tungstênio, que se torna 
incandescente, emitindo a luz quando o 
circuito se completa. Ou seja, os elétrons 
saem do ponto B na lâmpada e retornam a 
pilha para o polo positivo (+) desta. 

2) Pesquisa do aluno  

3) Pesquisa do aluno. 

4) Pesquisa do aluno. 

 
AVALIAÇÃO 

1) C 

2) D 

3) A 

4) B 

5) B 

6) C 

7) D 

8) A 

9) C 

10) C 

11) C 

12) A 

13) D 

14) A 
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15) C 

16) A 

17) C 

18) D 

19) D 

20) B 

 

 

 


