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Física 

 

Calor e temperatura 

Teoria 

 

Temperatura 

Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Isso significa que, ao dizermos que um corpo está a certa 

temperatura, estamos medindo o nível de agitação das moléculas que constituem aquele corpo. Para fazer 

essa medição, é preciso utilizar termômetros. Existem diversos termômetros utilizados pelo mundo; aqui no 

Brasil, utilizamos a escala Celsius e é nela que vamos analisar uma substância importante: a água.  

 

 
Figura 01 – Escala Celsius 

 

Em provas, a água é a substância que mais aparece, então é importante ter na cabeça algumas medidas. Para 

provas, é importante saber as temperaturas em que ocorrem mudanças de fase. No caso da água: 

● 0°C = temperatura de fusão da água = mudança do estado sólido para o líquido. 

● 100°C = temperatura de ebulição da água = mudança do estado líquido para o gasoso. 

 

 

Dilatação 

Uma consequência da mudança de temperatura é a mudança nas dimensões do corpo. Vimos que a 

temperatura está ligada a agitação das moléculas. Sendo assim, aumento na temperatura gera aumento 

nessa agitação enquanto a diminuição da temperatura gera diminuição na agitação. Logo, a agitação 

molecular influência no espaço que o corpo vai ocupar. Isso justifica, por exemplo, por que a água no estado 

sólido ocupa um espaço muito menor que a água no estado gasoso. 

 

É importante entender que o conceito de dilatação é a mudança de tamanho de um objeto por conta de uma 

variação da sua temperatura. Em questão, é mais comum falarmos sobre dilatação de metais ou de 

substâncias com um formato geométrico bem definido, por ser mais fácil medir a diferença antes e depois 

de uma mudança de temperatura.  

 

Calor 

Calor é uma forma de Energia associada à temperatura. Para entender isso, imagine o exemplo de algo sendo 

esquentando no fogão da sua casa. Analisando a física dessa situação, podemos dizer que fogo cede uma 



 
 

 

 

2 

Física 

 

energia para a panela que vai provocar o aquecimento, ou seja, o fogo cede calor. O calor possui diversas 

formas de poder fazer essa troca: 

● Condução: Propagação de calor por contato. Ex: Espeto de churrasqueira. 

● Convecção: Propagação de calor pela diferença de densidade. Ex: Ar condicionado. 

● Radiação: Propagação no vácuo, sem a necessidade de matéria. Ex: Micro-ondas 

 

 

Calor específico 

Calor específico é uma grandeza que define a variação térmica de determinada substância ao receber 

determinada quantidade de calor. Isso significa que o calor específico determina quantas calorias são 

necessárias para que 1g de uma substância aumente 1°C. Um calor específico que aparece em diversas 

questões é o da água: 

 

𝑪𝑯𝟐𝑶 = 𝟏 𝒄𝒂𝒍/𝒈°𝑪 

 

Capacidade térmica 

Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua 

temperatura varie uma unidade. Diferente do calor específico, a capacidade térmica vai relacionar a 

quantidade de material existente em uma amostra. Para entender melhor isso, vamos olhar a equação que 

relaciona essas 2 grandezas. 

 

𝑪 = 𝒎. 𝒄 

 

Sendo C a capacidade térmica e c o calor específico. 

 

Em calor específico, nós demonstramos o calor específico da água. Para a capacidade térmica, precisamos 

saber a quantidade de massa de água. Digamos que temos 𝑚𝐻2𝑂 = 10 𝑔. 

 

𝑪𝑯𝟐𝑶 = 𝟏𝟎. 𝟏 = 𝟏𝟎 𝒄𝒂𝒍/°𝑪 
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Exercícios 

 

1. Dois copos de vidro iguais, em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, foram guardados, um 

dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. 

Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos da física térmica. 

 

 
 

De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é: 

a) mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo e encher o copo A com água 

à temperatura ambiente.    

b) colocar água quente (superior à temperatura ambiente) no copo A.    

c) mergulhar o copo B em água gelada (inferior à temperatura ambiente) e deixar o copo A sem líquido.    

d) encher o copo A com água gelada (inferior à temperatura ambiente) e mergulhar o copo B em água 

quente (superior à temperatura ambiente). 

 

 

2. Tia Anastácia é famosa por sua habilidade na cozinha. Um de seus pratos mais famosos é o risoto de 

camarão feito em panela de pedra. Inácia, sobrinha de Tia Anastácia, ao tentar reproduzir o famoso 

prato, frustrou-se, pois, apesar de todos os cuidados e da bela aparência do prato, quando do momento 

da retirada do fogo, surpreendeu-se com o fato de que, posto à mesa, o arroz acabou por queimar. 

 

Ao questionar Tia Anastácia sobre o ocorrido, esta lhe respondeu que o segredo do cozimento dos 

alimentos em panela de pedra, para que a comida não queime, está no fato de se retirar a panela do 

fogo um pouco antes que o prato esteja totalmente cozido. Nas palavras de tia Anastácia: 

“— A quentura da panela acaba por cozer os alimentos mesmo que ela já não esteja mais no fogo.” 

 

Dentre as afirmações abaixo, qual a que explica corretamente a “quentura” da panela de pedra 

salientada por tia Anastácia?  

a) A capacidade térmica da panela de pedra é muito pequena, fazendo com que a temperatura se 

mantenha elevada por muito tempo.  

b) A capacidade térmica da panela é grande, permitindo que seu resfriamento se dê com rapidez, 

passando todo o calor para o alimento, fazendo-o queimar.  

c) A capacidade térmica da panela é grande, o que significa que, para uma pequena variação de 

temperatura no resfriamento, a panela irradia grande quantidade de calor, podendo acarretar a 

queima do alimento.  

d) A frase de Tia Anastácia é mais uma crendice popular. O fato de a comida ter queimado não está 

relacionado à panela de pedra, e sim ao tempo excessivo à espera do prato na mesa.  
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3. (G1 - ifsul 2017)  O que aconteceria se o vidro de um termômetro expandisse mais ao ser aquecido do 

que o líquido dentro do tubo?  

a) O termômetro quebraria.    

b) Ele só poderia ser usado para temperaturas abaixo da temperatura ambiente.    

c) Você teria que segurá-lo com o bulbo para cima.    

d) A escala no termômetro seria invertida, aproximando os valores mais altos de temperatura do bulbo.    

  

4. (G1 - cps 2014) Quem viaja de carro ou de ônibus pode ver, ao longo das estradas, torres de transmissão 

de energia tais como as da figura. 

 

 
 

Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados ou, como se diz 

popularmente, “fazendo barriga”. 

A razão dessa disposição é que  

a) a densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos.    

b) a condução da eletricidade em alta tensão é facilitada desse modo.    

c) o metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado.    

d) os cabos, em dias mais frios, podem encolher sem derrubar as torres.    

e) os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos, assim dispostos, balançarem.    

  

5. (Unicamp 2016) Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o 

homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos 

mecanismos de troca de calor é imprescindível.  

Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor 

envolvido. 

I. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas, para facilitar fluxo de energia térmica 

até o congelador por __________ 

II. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por __________. 

III. Em uma garrafa térmica, é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor 

saia ou entre por __________. 

Na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente são:  

a) condução, convecção e radiação.    

b) condução, radiação e convecção.    

c) convecção, condução e radiação.    

d) convecção, radiação e condução.    
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Gabarito 

 

1. D 

A ideia da questão é variar a temperatura de um dos copos para ajudar a soltar um do outro. Para isso, 

dentro das nossas alternativas, a melhor ação é jogar agua gelada no copo A e agua quente no copo B. 

Isso faz com que o copo B dilate e o copo A contraria. 

 

2. C 

A panela de pedra possui uma capacidade térmica muito alta, ou seja, ela precisa de um valor elevado 

de calor para poder variar a temperatura. Isso significa que ela armazena muito calor, dificultando não 

só para esquentar a panela, como para esfriar. Logo, se o alimento não for tirando antes, a panela pode 

acabar queimando o alimento. 

 

3. D 

Neste caso, o aumento de temperatura dilataria mais o vidro do que o fluido termométrico, fazendo com 

que o valor da escala diminuísse ao invés de aumentar. Portanto, o bulbo deveria ser calibrado para a 

temperatura mais baixa, com a máxima quantidade de fluido, e sua escala estaria invertida.   

 

4. D 

Nos dias frios, o comprimento dos fios diminui devido à contração térmica, daí a necessidade de deixar 

uma folga entre cada duas torres, o que forma a barriga.   

 

5. D 

[I] Convecção. Nas antigas geladeiras, as prateleiras são grades vazadas para que o ar frio (mais denso), 

desça, enquanto o ar quente (menos denso) suba. Nas modernas geladeiras, existe o dispositivo que 

injeta ar frio em cada compartimento, não mais necessitando de grades vazadas.  

[II] Radiação. Esse processo se dá através da propagação de ondas eletromagnéticas, não havendo 

movimento de massa, ocorrendo, portanto, também no vácuo.  

[III] Condução. Na verdade, condução e convecção que são os processos que movimentam massa.   

 


