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1. TEMPERATURA, CALOR E SENSAÇÃO TÉRMICA - Leia atentamente e com calma as informações. Faça um 
resumo das informações e anote em seu caderno de ciências. 

 

Quando chega o inverno ou o verão costumeiramente 
três expressões são usadas com muita frequência: 
temperatura, calor e sensação térmica. Apesar de uma 
se relacionar com a outra, elas não são a mesma coisa 
como muitas pessoas pensam. 

 

• TEMPERATURA 

É uma grandeza física utilizada para medir o grau de 
agitação (energia cinética) das moléculas de uma 
determinada quantidade de matéria. Quanto mais 
agitadas essas moléculas estiverem, maior será sua 
temperatura. O aparelho utilizado para fazer medidas de 
temperatura é o termômetro, que pode ser encontrado 
em três escalas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. No Brasil 
utilizamos a escala Celsius. 

 

 

A menor temperatura a que os corpos podem chegar é chamada de Zero absoluto, que corresponde a um 
ponto em que a agitação molecular é zero, ou seja, as moléculas ficam completamente em repouso. Essa 
temperatura foi definida no século XIX pelo cientista inglês Willian Thompson, mais conhecido como Lord 
Kelvin. O zero absoluto tem os seguintes valores: 0K na escala Kelvin e na escala Celsius é de 273,15 ºC . 

  

 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/medida-temperatura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/as-escalas-termometricas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/zero-absoluto.htm


• CALOR 

 O calor, também chamado de energia térmica, 
corresponde à energia em trânsito que se transfere de 
um corpo para outro em razão da diferença de 
temperatura. Essa transferência ocorre sempre do 
corpo de maior temperatura para o de menor 
temperatura até que atinjam o equilíbrio térmico. 

 

 

A unidade de medida mais utilizada para o calor é a caloria (cal), mas a sua unidade no Sistema Internacional é 
o Joule (J). A caloria é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1g de 
água em 1ºC. 

Portanto, calor é a energia transferida entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. O calor 
sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Quando dois corpos, ambos na 
mesma temperatura (em equilíbrio térmico), são colocados em contato, não haverá troca de calor. 

 

 

As palavras FRIO e QUENTE, são sensações térmicas.  

Como a temperatura média do corpo humano é de 36,5°C, 
podemos dizer que, se tocarmos qualquer material com 
temperatura acima de 37°C teremos a sensação de 
QUENTE; para qualquer material com temperatura abaixo 
de 36°C teremos a sensação de FRIO. 

 
 
Um objeto metálico parece sempre mais frio que um objeto de madeira, quando estão à mesma temperatura, 
porque o metal é melhor condutor térmico que a madeira. Portanto ele é mais eficiente em "roubar" calor do 
nosso corpo, do que a madeira. 

 

A SENSAÇÃO TÉRMICA TAMBÉM DEPENDE DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA 
DO MATERIAL QUE ENTRAMOS EM CONTATO. 

 

2. Exercícios Resolvidos. Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem. 

 

I. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura: 

A) É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura 

B) Energia térmica em trânsito 

C) É uma forma de calor 

D) Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo, quanto mais agitadas 
as partículas de um corpo, maior será sua temperatura 

 

Resposta: alternativa “D”. 

 

A relação entre a caloria e o Joule é dada por: 1 cal = 4,186 J 

SENSAÇÃO DE QUENTE QUANDO GANHAMOS CALOR. 

SENSAÇÃO DE FRIO QUANDO PERDEMOS CALOR. 

Não use água fervendo: Evite acidentes. 

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


3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 

apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

 

Exercício 01 - O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois 
corpos em contato se deve inicialmente a: 

A) temperaturas dos corpos serem iguais 

B) temperatura dos corpos serem diferentes 

C) os corpos estarem muito quentes 

D) os corpos estarem muito frios 

 

Exercício 02 - Assinale a alternativa que define corretamente calor. 

A) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema 

B) É uma forma de energia contida nos sistemas 

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

D) É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes 

 

4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 

dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 

respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01 - Resposta: alternativa “B”. O calor, também chamado de energia térmica, corresponde à energia 
em trânsito que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura. 
 
Exercício 02 - Resposta: alternativa “C”. O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor 

temperatura até que os dois corpos fiquem com a mesma temperatura (EQUILÍBRIO TÉRMICO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


