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Apresentação 

 
Prezado Professor, 

 

Aqui você encontrará detalhes sobre um produto educacional desenvolvido 

no programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física vinculado a Sociedade 

Brasileira de Física – SBF que visa ser um instrumento auxiliar para o ensino de 

tópicos de Termologia no Ensino Médio.   

O produto trata-se de um jogo quiz multiplayer que traz questões sobre 

Termologia que pode ser utilizado de diversas maneiras, conforme você ache mais 

condizente à realidade do ambiente escolar que você faz parte, mas aqui também 

contribuímos com uma sugestão de estratégia para a utilização desta ferramenta 

em sala de aula. 

Com isto, objetiva-se criar condições de aprendizagem com base na teoria 

de aprendizagem comportamentalista, considerando o aspecto engajador de jogos 

em equipe e interesse na utilização de Tecnologias Digitais na educação entre os 

jovens.  
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Conhecendo o aplicativo 

O Aplicativo Termiquiz foi elaborado para auxiliar no ensino-aprendizagem 

de tópicos de termologia. Além de conter um resumo sobre o conteúdo que consta 

no programa do Ensino Médio, cumprindo o caráter instrucional do produto, conta 

com diversas questões de múltipla escolha que foram retiradas de Enem e 

vestibulares de diversas universidades do Brasil. Pretende-se, com isso, auxiliar na 

aprendizagem e preparação dos alunos para as provas que garantirão a passagem 

destes a educação superior. 

O Termiquiz trata-se de um jogo de perguntas e respostas sobre termologia 

que pode ser jogado nos modos onlyplayer para que o usuário tente bater seu 

próprio recorde de pontos ou multiplayer onde o usuário enfrenta outro jogador. 

Figura A 1 - Tela inicial do aplicativo Termiquiz 

 
Fonte: Termiquiz (2020) 
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As perguntas poderão ser do tipo verdadeiro ou falso, perguntas de múltipla 

escolha ou aleatório (em que podem surgir questões de ambos os tipos), devendo 

o jogador indicar na tela inicial qual modo de partida deseja jogar. 

Para jogar uma partida simples onlyplayer, o usuário deverá digitar seu 

“nome de jogador” e escolher entre os modos de jogo “Certo ou errado”, “Múltipla 

escolha”, “Aleatório” ou “Desafio”.  

Nos modos  “Certo ou errado”, “Múltipla escolha” ou “Aleatório”, o jogo 

consistirá em rodadas com 10 questões, cada questão deve ser respondida em até 

60 segundos,  a cada rodada alcançada o jogador vai acumulando pontos no seu 

ranking pessoal. 

Figura A 2 - Tela do modo múltipla escolha 

 
Fonte: Termiquiz (2020) 
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No modo “desafio”, o jogador deve responder um mínimo de questões para 

passar de nível. Por exemplo: Para passar pelo primeiro nível, deverá acertar 7 de 

20 questões; para passar do segundo nível, deverá acertar 10 de 20 questões, e 

assim progressivamente até o décimo nível, no qual, para ganhar, o jogador não 

poderá errar nenhuma questão. 

Para jogar contra um adversário, o usuário deve selecionar a opção 

multiplayer na tela inicial, inserir seu nickname e uma senha. Posteriormente o 

segundo jogador deve fazer o mesmo procedimento inserindo a mesma palavra 

chave do primeiro jogador. Nessa modalidade, as perguntas devem ser respondidas 

em até um minuto e serão mostradas ao mesmo tempo a ambos os jogadores. 

Quem acertar primeiro ganha a pontuação e vence a partida quem fizer a maior 

pontuação no decorrer de 10 perguntas. 

Figura A 3 - Tela do modo multiplayer local 

 
Fonte: Termiquiz (2020) 
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Instalando o aplicativo 

O aplicativo está disponível gratuitamente para smartphones com sistema 

operacional android na play store. Para baixá-lo, basta procurar pelo app Termiquiz 

na loja de aplicativos, selecionar a opção download e aguardar a finalização do 

carregamento e o aplicativo já estará pronto para uso. 

Também poderá ser baixado por meio do arquivo em formato apk que está 

disponível para download por meio do link: <https://tinyurl.com/termiquiz>. O 

arquivo deverá ser copiado para o armazenamento interno do smartphone. Após 

isso, localize-o no aplicativo de gerenciamento de arquivos do aparelho e clique 

duas vezes para realizar a instalação. 

Importante: é necessário ter espaço de armazenamento no dispositivo para 

proceder a instalação. 

Proposta de atividade didática 

A ferramenta desenvolvida permite diversas formas de utilização, dentro e 

fora do ambiente escolar. Neste documento, apresentamos uma proposta de 

aplicação em sala de aula, tal como foi realizada durante o desenvolvimento da 

dissertação que integra este produto. 

Inicialmente, oriente que todos os alunos que possuam smartphone baixem 

o aplicativo Termiquiz que está disponível gratuitamente na play store. Nesta etapa, 

certifique-se de que os alunos encontraram o baixaram o aplicativo corretamente. 

Após isso, é interessante incentivar os alunos a jogarem no modo onlyplayer, 

para que eles se habituem à interface e mecânica do jogo. 

Em seguida, sugerimos campeonato entre os alunos. Para isto, inicialmente 

a sala deverá ser dividida em equipes. Sugere-se grupos de dois a quatro membros 

por equipe (a depender do número de alunos na sala, bem como da quantidade de 

portadores de smartphone). 

● Dividindo a sala, por exemplo, em 16 equipes, pode-se proceder da 

seguinte forma: 

● Primeira fase (oito rodadas de jogos em que 16 equipes disputam no 

modo verdadeiro ou falso, classificando-se oito equipes para a 

próxima fase) 
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● Quarta de final (quatro rodadas de jogos em que 8 equipes disputam 

o jogo no modo híbrido) 

● Semifinal (duas rodadas de jogos entre quatro equipes disputando 

com perguntas de múltipla escolha) 

● Final (duas equipes disputam com perguntas de múltipla escolha) 

O campeonato pode ser montado conforme tabela abaixo: 

Figura A 4 - Tabela para acompanhamento do campeonato 

 
Fonte: Autoria própria (2020) 

Lembramos, ainda, que esta é apenas uma sugestão e que outras atividades 

podem ser desenvolvidas, como, por exemplo, atividades extraclasse em que o 

aluno pode jogar sozinho e compartilhar a pontuação nas redes sociais o que 

poderá, inclusive, ser acompanhado pelo docente. 
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Apêndice B - Texto de apoio didático para a 

abordagem do conteúdo de Termologia no Ensino Médio 

CALOR E TEMPERATURA 

Habitualmente, utilizamos os termos temperatura e calor quase como 

sinônimos, mas, em relação aos conceitos físicos, há muita diferença! Portanto, 

para início de conversa, é necessário definir cada um destes conceitos claramente: 

Calor é energia térmica em trânsito, energia esta que é trocada entre os 

corpos até que estes alcancem o equilíbrio térmico entre si. 

Observe que o conceito físico de calor nada tem a ver com o significado 

cotidiano da palavra calor, que muitas vezes é utilizado para expressarmos nossa 

sensação térmica em um determinado ambiente.  

É muito comum falarmos algo do tipo: “nossa, está muito calor hoje!”. 

Todavia, a frase em questão traz um grande erro conceitual, fisicamente falando. 

Você conseguiria apontar qual? 

Atente-se que calor não é um estado e não se retém.  

Para entendermos melhor o conceito de calor, temos que entender o conceito 

de Equilíbrio Térmico. 

Equilíbrio térmico corresponde à lei zero da termodinâmica que diz que: 

“Se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então 

A e B também estão em equilíbrio térmico entre si.”  

Em outras palavras, podemos dizer que: se A e C têm a mesma temperatura 

e B e C também tem a mesma temperatura, logo A, B e C têm a mesma temperatura. 

Assim sendo, considerando os três sistemas colocados em contato, não haverá 

transferência de calor, pois todos estarão na mesma temperatura. Logo, podemos 

concluir que a transferência de calor só ocorre em corpos que estão em 

temperaturas diferentes.  

Nestes termos, também podemos definir temperatura como a propriedade 

que determina se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, ou se haverá 

transferência de calor entre dois corpos quando colocados em contato. 

Mas, então, como podemos determinar a temperatura de um corpo? 
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É fato que nossos sentidos não são fontes confiáveis para mensuração de 

temperatura. Você duvida?  

Podemos notar facilmente que os conceitos de “quente” e “frio” são relativos, 

considerando a seguinte situação: temos 3 recipientes um contém água a 10º C, 

outro água a 30º C e finalmente um terceiro contendo água a 50ºC. 

Se colocarmos a mão direita no primeiro recipiente (com água a 10º C) ao 

mesmo tempo que a mão esquerda no segundo recipiente (com água a 30º C), pode 

parecer que o conteúdo do primeiro recipiente está frio enquanto o do segundo 

recipiente está quente. Entretanto se em outro momento, colocarmos 

simultaneamente uma mão no segundo recipiente com água a 30º C e a outra no 

terceiro recipiente com água a 50ºC, poderemos dizer que o conteúdo do recipiente 

a 30º C está frio, enquanto a água a 50ºC está quente. Ora, como poderia uma 

substância a uma mesma temperatura ser ao mesmo tempo quente e frio? 

Dica: esse experimento pode ser facilmente reproduzido. Apenas tome cuidado 

para não se queimar, ok? 

Considerando o que acabamos de apresentar, se faz necessário um 

instrumento que determine os valores das temperaturas de um corpo, com precisão 

maior do que a dos nossos sentidos. Para isto foram desenvolvidos os 

termômetros. Há vários tipos de termômetros. Uns com graus de precisão maiores 

que outros, mas todos, com certeza, superam nossa percepção para medição. 

Provavelmente, o termômetro mais conhecido e utilizado no cotidiano é o 

termômetro de coluna de mercúrio, mas este vem sendo gradualmente substituído 

por tubos preenchidos por álcool, devido aos riscos à saúde e meio ambiente 

associados ao contato com o mercúrio1. 

Nesse tipo de termômetro, a temperatura é medida considerando a variação 

do volume ocupado pelo mercúrio (ou mais recentemente álcool colorido) em estado 

líquido dentro de um tubo de vidro. Mas outros materiais e grandezas também 

podem ser usados para se medir temperatura, como por exemplo: o tamanho de 

uma barra de cobre; resistência elétrica (já que aumentando-se a temperatura, 

 
1 A resolução Nº 145/2017 - RDC/Anvisa proibiu, dentre outras coisas, a fabricação e 

comercialização de termômetros de mercúrio em território nacional. A medida passou a valer em 01 de 
janeiro de 2019 e visa minimizar a possibilidade de contato de pessoas com o mercúrio, bem como mitigar 
a contaminação do ambiente quando do descarte dos medidores de temperatura [Anvisa, 2017]. 
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aumenta a dificuldade de um elétron passar por um fio); pressão exercida por um 

gás, etc. Estas características físicas que variam de acordo com a temperatura são 

chamadas grandezas termométricas. 

Para a medição de temperatura também é necessária a utilização de Escalas 

termométricas.  

ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

“escala termométrica é um conjunto de valores numéricos em que cada valor 

está associado a uma determinada temperatura” 

Escalas termométricas podem ser facilmente criadas utilizando-se de dois 

pontos fixos, que são estados da matéria bem definidos e que podem ser obtidos 

sempre nas mesmas condições. Pontos fixos bastante utilizados, devido à 

praticidade na medição, são o ponto de fusão e de ebulição da água, tanto que são 

chamados também de pontos fixos fundamentais. 

Escala Celsius 

Escala criada por Anders Celsius (1701-1744) é a mais utilizada no mundo e 

também é adotada no Brasil. Para criá-la, o cientista utilizou-se de pontos de 

referência facilmente reproduzíveis que são os pontos fixos fundamentais, ou seja, 

ponto de ebulição e fusão da água. Todavia, quando apresentada por Celsius em 

1742, o valor 0 inha sido atribuído para o ponto de ebulição e o valor 100 para o 

ponto de fusão. Posteriormente, a escala foi invertida e tornou-se tal como 

conhecemos (água congela a 0ºC e água em ponto de vapor a 100ºC). Por estar 

dividida em 100 partes, ela foi chamado por Celsius de escala centígrada e 

permaneceu sendo chamada dessa maneira por muito tempo, até ser renomeada 

em homenagem ao cientista que a desenvolveu. 

Escala Fahrenheit 

A escala criada por Fahrenheit é bastante utilizada em países de língua 

inglesa, como, por exemplo, os Estados Unidos. Ela foi criada utilizando-se como 

estados térmicos de referência, para o valor 0 ºF a temperatura da mistura de gelo 

com cloreto de amônia e, para o valor 100 ºF a temperatura do corpo humano. Ou 

seja, a escala também foi dividida em 100 partes, mas utilizou-se de pontos de 

referência diferentes. Todavia, os pontos de referência utilizados são menos 
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precisos que os utilizados por Celsius, por isso, algum tempo depois ela foi 

atualizada, utilizando-se de pontos de referência também os pontos fixos 

fundamentais. Esses pontos são 32 °F para a temperatura da água em ponto de 

gelo e 212 °F para a temperatura em que a água ferve. 

Celsius e Fahrenheit são escalas relativas, pois dependem do material de 

referência. Já a escala Kelvin é uma escala absoluta. 

A escala absoluta ou escala Kelvin 

Para criação de sua escala termométrica, no início do século XX, William 

Thomson, portador do título honorífico Primeiro Barão Kelvin (1824-1907), utilizou-

se de método diferente dos antecessores. Em um exercício hipotético, ele percebeu 

que se pegasse um determinado volume de gás a uma certa temperatura, 

aumentando-se esta temperatura, o volume também aumentava de forma 

proporcional. De posse dessa relação, ele calculou o momento em que seria, 

teoricamente a menor temperatura possível, em um dado ponto em que 

teoricamente, o gás ocuparia um volume nulo. Considerando a escala Celsius esse 

valor corresponde a -273ºC, ao que Kelvin atribuiu como zero absoluto (sendo esta 

a menor temperatura possível). Logo, a escala Kelvin não tem valores negativos. O 

tamanho das divisões na escala Kelvin é o mesmo que o tamanho  dos graus na 

escala Celsius. Com isso, enquanto o zero absoluto equivale a 0 K na escala Kelvin, 

na escala centígrada equivale a -273 ºC. De forma semelhante, o ponto de fusão do 

gelo a 0 ºC equivale a 273 K e o ponto de ebulição da água equivale a 373 K. 

Percebe-se, assim, que os valores de temperatura descritos na escala Kelvin, 

podem ser facilmente convertidos para a escala Celsius, apenas subtraindo da 

temperatura em Kelvin, o valor 273, ou seja: 

T°C= TK - 273 

Vimos então que a temperatura em Celsius é facilmente relacionável aos 

valores na escala Kelvin. Mas também é possível estabelecer a relação entre 

qualquer das escalas, ou seja, conhecendo-se o valor da temperatura em uma 

determinada escala é possível converter o valor dela para outra escala. 

Conversão entre escalas termométricas 

Sabendo-se do valor para os pontos fixos fundamentais (ponto de ebulição e 

fusão da água) em cada escala termométrica, é fácil determinar uma equação para 
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conversão da temperatura de uma escala para outra, como pode-se acompanhar 

na figura B1: 

Figura B 1 - Relação entre os valores dos pontos fixos fundamentais nas escalas Celsius, 

Fahrenheit e Kelvin, respectivamente 

 

Fonte: Autoria Própria (2020) 

Desta forma pode-se converter a temperatura de uma escala a outra pela 

seguinte fórmula: 

  
= =   

 
= =   

 
= =   

Assim, temos que: 

● Conversão de Temperatura de Celsius para Kelvin: TK = TC + 273 

● Conversão de Temperatura de Kelvin para Celsius: TC = TK – 273 

● Conversão de Temperatura de Celsius para Fahrenheit:
 
=  

● Conversão de Temperatura de Kelvin para Fahrenheit: =   

 De forma semelhante, você também pode converter uma variação de 
temperatura de uma escala para outra, resultando em: 

 
= =   

 
= =   
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● Variação de Temperatura de Celsius para Fahrenheit:
 
=  

● Variação de Temperatura de Kelvin para Fahrenheit: =   

● Variação de Temperatura de Celsius para Kelvin: ΔTK = ΔTC 

Observe que como o tamanho das divisões na escala Celsius corresponde 

ao mesmo tamanho dos graus na escala Kelvin, portanto, a variação de temperatura 

em ambas será a mesma. 

Dilatação Térmica  

A Dilatação Térmica é a propriedade que os corpos têm de variar seu 

tamanho de acordo com a temperatura que apresentam. Inclusive é essa 

propriedade que garante o funcionamento dos termômetros. 

Na prática, toda variação é volumétrica, todavia a expansão na profundidade 

de um material pouco espesso, como uma folha de alumínio, por exemplo, vai ser 

bem menor do que a variação em um cubo do mesmo material, a ponto dessa 

variação, em alguns casos, ser considerada desprezível. 

A variação de tamanho em virtude da temperatura pode ser estudada como 

dilatação linear, superficial ou volumétrica, conforme o formato do objeto que está 

sendo analisado. 

Dilatação Linear 

No estudo da dilatação linear é medida a variação do tamanho de um objeto 

apenas em uma dimensão. Pode ser utilizado para medir materiais em formato de 

fio, por exemplo. 

Para o cálculo da dilatação linear usamos: 

ΔL = Lo.α.ΔT 

Legenda: 

ΔL: Variação do comprimento  

ΔT: Variação de temperatura 

Lo: Comprimento inicial do corpo 

α: Coeficiente de dilatação linear  

88



 

 

Dilatação Superficial 

No estudo da dilatação superficial, é medida variação do tamanho de um 

objeto em duas dimensões. É valido para medir materiais na forma de chapa, por 

exemplo.  

Para o cálculo da dilatação linear usamos: 

ΔA = Ao.β.ΔT 

Legenda: 

ΔA: Variação da área da superfície  

ΔT: Variação de temperatura  

Ao: Área inicial do corpo 

β: Coeficiente de dilatação superficial  

Dilatação Volumétrica 

No estudo da dilatação volumétrica é medida a variação do tamanho de um 

objeto em três dimensões. É válido para estudo de materiais em formato de cubo, 

por exemplo. 

Para calcular a dilatação volumétrica utilizamos a seguinte fórmula: 

 

ΔV = Vo.γ.ΔT 

 

Legenda: 

 

ΔV: Variação do volume 

ΔT: Variação de temperatura  

Vo: Volume inicial do corpo 

γ: Coeficiente de dilatação volumétrica  
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Coeficiente de dilatação 

Praticamente todo corpo pode sofrer dilatação térmica, todavia, uns sofrem 

mais e outros menos, dependendo do material do qual é composto e é isto que 

mede o coeficiente de dilatação.  

Em problemas sobre dilatação superficial ou volumétrica o coeficiente de 

dilatação linear é multiplicado pela quantidade de dimensões analisadas, ou seja: β 

= 2 . α (coeficiente de dilatação superficial é duas vezes o valor do coeficiente de 

dilatação linear) e γ = 3 . α (coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o valor 

do coeficiente de dilatação linear).  

A seguir, alguns exemplos de substancias e seus respectivos coeficientes de 

dilatação térmica. 

Tabela B1- Valores de coeficiente de dilatação linear para substâncias diversas 

Substância Coeficiente de Dilatação Linear (ºC-1) 
Vidro Comum 9.10-6 
Vidro (Pirex) 3,2.10-6 

Aço 11.10-6 
Concreto 12.10-6 

Cobre 17.10-6 
Alumínio 24.10-6 
Chumbo 29.10-6 

Latão 19.10-6 

Fontes: Hewitt (2015) e Serway (2014) 

Dilatação térmica dos líquidos 

Para os líquidos, devemos calcular a dilatação volumétrica, pois, como eles 

não têm forma própria, o seu formato depende do recipiente que os contém, 

impossibilitando, com isso, que a dilatação seja analisada linearmente ou 

superficialmente. Desta forma, para determinar a variação de volume dos líquidos 

usa-se a equação de dilatação volumétrica que já conhecemos:  

ΔV = Vo.γ.ΔT 

Sendo,  

ΔV: Variação do volume 

ΔT: Variação de temperatura  

Vo: Volume inicial do corpo 
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γ: Coeficiente de dilatação volumétrica  

Para calcular o volume final de um líquido após o aquecimento, podemos 

utilizar a fórmula:  

V = Vo.(1+γ.ΔT) 

Onde V é o volume final do líquido. 

Dilatação aparente de líquidos 

Os líquidos geralmente se expandem mais que as substâncias sólidas, logo, 

em geral, têm coeficiente de dilatação maior.  

Dito isto, percebe-se que se o recipiente estiver cheio do líquido e houver 

aumento de temperatura, parte desse líquido transbordará. Podemos imaginar que 

este volume que transbordou refere-se integralmente ao volume de líquido dilatado. 

Mas não é o que de fato acontece. Este volume transbordado refere-se tão somente 

à dilatação aparente do líquido. 

Pois, considerando que o recipiente que contém o líquido também se 

expandirá com o aumento da temperatura (ainda que menos), em alguns problemas 

poderá ser necessário somar a dilatação do recipiente com a dilatação aparente 

do líquido para determinar a dilatação térmica real do líquido. 

O caso da água 

A água apresenta um comportamento incomum em uma determinada faixa 

de temperatura: quando a temperatura está aumentando em uma faixa 0ºC até 4ºC, 

ela não se expande. Isso ocorre, pois a estrutura das moléculas de água em estado 

sólido (gelo) se arranja de uma forma que ocupa mais espaço, ou seja, há aumento 

de volume quando a temperatura a partir de 4ºC se aproxima do ponto de fusão, 

0°C.   

Por conta disso, você já pode ter percebido que algumas garrafas com água 

estouram quando passam um longo tempo no congelador.  Isso ocorre, pois quando 

a temperatura diminui se aproximando de 0°C, o recipiente se contrai, como é 

natural à maioria das substâncias, mas a água, pelo contrário, quando se transforma 

em gelo, se expande, causando, algumas vezes, o rompimento do recipiente. 
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Apêndice C - Questionário diagnóstico do perfil dos 

estudantes entrevistados 

Prezado entrevistado, 
 
Este questionário é instrumento da pesquisa de campo elaborada pela mestranda Thaynara 

Carvalho de Faria Marques, sob a orientação do Prof. Dr. Tiago Carvalho Martins, na Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará e visa identificar o perfil dos estudantes do 3º ano da EEEM 
Walkise da Silveira Vianna quanto ao uso de mídias digitais.  

Não é necessário se identificar: As respostas terão caráter confidencial e serão utilizadas 
apenas para fins de análise de dados. 

 
1) Você possui smartphone?  

(    ) Sim   (    ) Não 
- Se não, você tem algum tipo de acesso a smartphone de terceiros 

(pai, mãe, irmãos)? 
(    ) Sim   (    ) Não 

2) Para quais finalidades você mais utiliza o smartphone? 
(    ) Ligações 
(   ) Aplicativos de mensagem instantâneas (Ex: WhatsApp, Telegram, messenger, 
etc.) 
(    ) Redes sociais (Ex: Instagram, Twitter, Facebook) 
(    ) Jogos 
(    ) Pesquisas na internet 
(    ) Outras. Quais ______________________  
 
3) Você já instalou algum aplicativo de smartphone na Playstore ou AppStore? 

(    ) Sim   (    ) Não 

4) Você tem acesso a rede de dados móveis (internet 3G ou 4G) do seu celular 
regularmente? 

(    ) Sim   (    ) Não 
 
5) Você tem computador ou notebook em casa? 

(    ) Sim   (    ) Não 
 
6) Você tem acesso a internet em casa? 

(    ) Sim   (    ) Não 
 
7) Já utilizou, alguma vez,  dispositivos como smartphone, computador ou tablet 
para fins educacionais? 

(    ) Sim   (    ) Não 
- Se sim, quais as atividades executadas:  

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

8) Você já utilizou smartphone para atividades escolares dentro da sala de aula? 
(    ) Sim   (    ) Não 
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Por fim, gostaríamos de fazer algumas perguntas para melhor caracterizar os 

respondentes desta pesquisa: 

Gênero:  (     ) Feminino  (     ) Masculino 
Idade: _____ anos. 
 

Muito obrigado pela sua participação! 
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Apêndice D - Teste pré aplicação do produto 

Prezado entrevistado, 
 
Esta avaliação é instrumento da pesquisa de campo elaborada pela mestranda Thaynara 

Carvalho de Faria Marques, sob a orientação do Prof. Dr. Tiago Carvalho Martins, na Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará e visa identificar o conhecimento prévio dos estudantes da turma 
analisada quanto a tópicos de Física Térmica. 

Não é necessário se identificar: as respostas terão caráter confidencial e serão utilizadas 
apenas para fins de análise de dados. 

 
1) Converta 37°C para a escala Kelvin 
 

 

 

2) Converta 95°F para a escala Celsius: 
 

 

 

03) Enem (2012) 

 
O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e 

ligas metálicas: 

 
Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do 

menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos, 
respectivamente, de 
a. aço e níquel. 
b. alumínio e chumbo. 
c. platina e chumbo 
d. ouro e latão. 
e. cobre e bronze. 
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4) Enem (2013): É comum nos referirmos a dias quentes como dias “de 
calor”. Muitas vezes ouvimos expressões como “hoje está calor” ou “hoje o 
calor está muito forte” quando a temperatura ambiente está alta. No contexto 
científico, é correto o significado de “calor” usado nessas expressões? 
a. Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura. 
b. Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura. 
c. Não, pois calor é energia térmica em trânsito. 
d. Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. 
e. Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são 
conceitos diferentes. 

5) (Adaptada do livro de Serway, 2014) Duas esferas são feitas do 
mesmo metal e têm o mesmo raio, mas uma é oca e a outra é sólida. As esferas 
são submetidas ao mesmo aumento de temperatura. Qual esfera se expande 
mais?  

(a) A sólida.  
(b) A oca.  
(c) Elas se expandem igualmente.  
(d) A informação não é suficiente para determinar a resposta. 

6) Por que uma lâmina bimetálica entorta caso aconteça uma variação 
na sua temperatura? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7) (Adaptada do livro de Serway, 2014) Um aparelho eletrônico mal 
desenhado tem dois parafusos presos a partes diferentes que quase se tocam 
em seu interior como na figura abaixo. Os parafusos de aço e latão têm 
potenciais elétricos diferentes, e caso se toquem, haverá um curto-circuito, 
danificando o aparelho. O intervalo inicial entre as pontas dos parafusos é 5,0 
mm a 27 ºC. A que temperatura os parafusos se tocarão? Suponha que a 
distância entre as paredes do aparelho não seja afetada pela mudança na 
temperatura. (αlatão = 19.10-6(°C)-1; αaço = 11.10-6(°C)-1) 

 
 

Figura 14- Dois parafusos presos a diferentes partes de um aparelho elétrico quase se tocam quando 
a temperatura é 27°C. Conforme a temperatura aumente, as pontas dos parafusos se movem em 
uma direção à outra. 
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Apêndice E - Teste pós aplicação do produto 

Prezado entrevistado, 
 
Esta avaliação é instrumento da pesquisa de campo elaborada pela mestranda Thaynara 

Carvalho de Faria Marques, sob a orientação do Prof. Dr. Tiago Carvalho Martins, na Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará e visa identificar o conhecimento dos estudantes da turma 
analisada quanto a tópicos de Física Térmica após a aplicação do produto educacional. 

Não é necessário se identificar: as respostas terão caráter confidencial e serão utilizadas 
apenas para fins de análise de dados. 

 
1) Converta 40°C para a escala Kelvin: 
 
 

 

2) Converta 50°C para a escala Fahrenheit: 
 

 

3) (UNESP/2002) Duas lâminas metálicas, a primeira de latão e a 
segunda de aço, de mesmo comprimento à temperatura ambiente, são 
soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina bimetálica, 
conforme a figura a seguir: 

 
O coeficiente de dilatação térmica linear do latão é maior que o do aço. 

A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima da ambiente e depois 
resfriada até uma temperatura abaixo da ambiente. A figura que melhor 
representa as formas assumidas pela lâmina bimetálica, quando aquecida 
(forma à esquerda) e quando resfriada (forma à direita), é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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4) (Enem, 2016): Nos dias frios, é comum ouvir expressões como: “Esta roupa 
é quentinha” ou então “Feche a janela para o frio não entrar”. As expressões 
do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da 
termodinâmica. A roupa não é “quentinha”, muito menos o frio “entra” pela 
janela. 
A utilização das expressões “roupa é quentinha” e “para o frio não entrar” é 
inadequada, pois o(a) 

a. roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa, e o frio não entra pela 
janela, o calor é que sai por ela. 
b. roupa não fornece calor por ser um isolante térmico, e o frio não entra pela 
janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. 
c. roupa não é uma fonte de temperatura, e o frio não pode entrar pela janela, 
pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. 
d. calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito 
de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. 
e. calor está contido no corpo da pessoa, e não na roupa, sendo uma forma de 
temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. 

5) (FURG RS/2000) Uma chapa metálica tem um orifício circular, como 
mostra a figura, e está a uma temperatura de 10oC. A chapa é aquecida até 
uma temperatura de 50oC. Enquanto ocorre o aquecimento, o diâmetro do 
orifício.  
a) aumenta continuamente.  
b) diminui continuamente. 
 c) permanece inalterado. 
d) aumenta e depois diminui. 
e) diminui e depois aumenta. 
 
6) Por que as substâncias se dilatam com o aumento da temperatura? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7) (Adaptada do Enem – 2009) Durante uma ação de fiscalização em postos de 
combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o 
consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível 
compra álcool por R$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5ºC. Para revender o 
líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível 
para que atinja a temperatura de 35°C, sendo o litro de álcool revendido a R$ 
1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool e os revende.  
Dado o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool de 1x10-3 °C-1, qual seria 
o ganho financeiro do dono do posto, após uma semana de vendas? 
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Apêndice F - Questionário de opinião 

Obrigado pela sua participação na aplicação do Produto Educacional Termiquiz!  
Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Por favor, responda às perguntas abaixo para que possamos 
saber mais do que você achou da experiência. 

Ressaltamos que todas as informações fornecidas por você terão caráter confidencial e 
serão utilizadas apenas para fins de análise de dados.   

Não há respostas certas ou erradas, responda segundo a sua percepção. 

Nesse bloco de questões assinale com um x o que melhor descreve sua 
opinião sobre a pergunta. 

01) Você gosta de estudar Física? 
(     ) Nem um pouco        
(     ) Gosto pouco       
(     ) Gosto      
(     ) Gosto muito          

02) Você se divertiu jogando Termiquiz? 
(     ) Nem um pouco        
(     ) Me diverti pouco       
(     ) Me diverti       
(     ) Me diverti muito          

 03) Você acha que o jogo facilitou o aprendizado da matéria? 
(     ) Nem um pouco        
(     ) Facilitou pouco       
(     ) Facilitou      
(     ) Facilitou muito          

04) O jogo lhe motivou a aprender mais sobre termologia? 
(     ) Nem um pouco        
(     ) Motivou pouco       
(     ) Motivou       
(     ) Motivou muito          

05) Você se sente satisfeito com o aplicativo Termiquiz? 
(     ) Nem um pouco satisfeito      
(     ) Pouco satisfeito      
(     ) Satisfeito       
(     ) Muito satisfeito      
      

Nesse bloco de questões, gostaríamos que você descrevesse sucintamente 
a sua experiência.  

 
06) Escreva as razões por estar satisfeito/insatisfeito com o aplicativo 
Termiquiz. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 
 
07) O que você mais gostou da experiência de aprendizagem? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
08) O que você menos gostou na experiência de aprendizagem? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
09) Dê um exemplo de algo que você aprendeu com as aulas desenvolvidas 
durante a aplicação do produto: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10) Você tem alguma sugestão, comentário ou crítica para melhorar o 
Aplicativo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11) Para finalizar, você poderia deixar um depoimento sobre a sua 
experiência? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Muito obrigado pela sua participação! 
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