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VAMOS ENTENDER O QUE É
TERMOLOGIA?



É a parte da física que estuda os
fenômenos térmicos relacionados ao

calor e seus efeitos!

Definição:



ENERGIA TÉRMICA:
É a soma das energias cinéticas decorrentes da
agitação das partículas que constituem a matéria.



TEMPERATURA:
É a energia térmica média das partículas, ou seja, a
medida do grau de agitação das partículas que
constituem um corpo.

Ela é uma das grandezas fundamentais da natureza,
juntamente com o metro (m) e com o segundo (s), por
exemplo.



TEMPERATURA:



CALOR:
É a energia térmica em trânsito que está sendo
transferida de um corpo a outro devido à diferença de
temperatura, ou seja, é a transferência de calor entre
corpos. Quando essa passagem de energia se encerra
eles atingem um EQUILÍBRIO TÉRMICO.



CALOR:
Pelo ponto de
vista da física,
é correto dizer
isso?

Hoje está
muito calor!



EQUILÍBRIO TÉRMICO:
É o estado em que a temperatura compartilhada pelos
corpos, após cessada a transferência de calor entre eles,
se iguala.



LEMBRETE

Sempre do corpo de maior energia para o de
menor energia!



(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)

QUESTÃO 01:



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.
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ESCALAS TERMOMÉTRICAS
As escalas termométricas são usadas para indicar
a temperatura, ou seja, a energia cinética
associada à movimentação das moléculas. Como
referência, elas utilizam os pontos de fusão (gelo)
e ebulição (vapor) da água. 



ESCALAS TERMOMÉTRICAS
A escala Celsius é a que utilizamos no Brasil!
Tem como pontos de referência a temperatura
de congelamento da água sob pressão normal
(0 °C) e a temperatura de ebulição da água sob
pressão normal (100 °C).



ESCALAS TERMOMÉTRICAS
A escala Fahrenheit tem como referência a
temperatura de uma mistura de gelo e cloreto
de amônia (0 °F) e a temperatura do corpo
humano (100 °F). Nesta escala, o ponto de
fusão da água é de 32 °F e o ponto de ebulição
é de 212 °F



ESCALAS TERMOMÉTRICAS
A escala Kelvin, também conhecida como
escala absoluta, tem como referência a
temperatura do menor estado de agitação de
qualquer molécula, o zero Kelvin. Nesta escala,
o ponto de fusão da água é de 273 K e o ponto
de ebulição é de 373 K.



ESCALAS TERMOMÉTRICAS

Por convenção, não se usa "grau" para esta
escala, ou seja 22 K, lê-se vinte e dois Kelvin e
não vinte e dois graus Kelvin.



ESCALAS TERMOMÉTRICAS
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Uma panela com água é aquecida de 25°C para 80°C. A variação de
temperatura sofrida pela panela com água, nas escalas Kelvin e
Fahrenheit, foi de

a) 32 K e 105°F
b) 55 K e 99°F
c) 57 K e 105°F
d) 99 K e 105°F
e) 105 K e 32°F

QUESTÃO 02:



Uma panela com água é aquecida de 25°C para 80°C. A variação de
temperatura sofrida pela panela com água, nas escalas Kelvin e
Fahrenheit, foi de

a) 32 K e 105°F
b) 55 K e 99°F
c) 57 K e 105°F
d) 99 K e 105°F
e) 105 K e 32°F

QUESTÃO 02:



(USS 2019/2) Na escala termométrica de Römer, proposta pelo cientista
Ole Römer, o ponto de fusão do gelo é  8º R e o de ebulição da água é 60º
R.

A relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala Römer é:

a) Tc/25 = (Tr - 8)/13
b) Tc/8 = Tr/13
c) Tc - 25 = Tr - 60
d) Tc = Tr + 60

QUESTÃO 03:
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QUESTÃO 03:



DILATAÇÃO TÉRMICA
É a variação que ocorre nas dimensões de um
corpo quando submetido a uma variação de

temperatura.



Dilatação linear

Comprimento
inicial

Coeficiente de
dilatação linear do

material

Variação de
temperatura



Dilatação superficial

Área
inicial

Variação de
temperatura

Coeficiente de
dilatação superficial

do material



Dilatação volumétrica

Volume
inicial

Variação de
temperatura

Coeficiente de
dilatação volumétrica

do material
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Relações entre os coeficientes na



ONDE ENCONTRAMOS
APLICAÇÕES DO ESTUDO DA

DILATAÇÃO TÉRMICA?
Na Engenharia Civil!



DILATAÇÃO TÉRMICA
na engenharia:
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VAMOS AOS EXERCÍCIOS PARA
FIXAÇÃO!



(ENEM) “ 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$ 0,0/litro, a uma temperatura de 5 °C. Para revender o
líquido aos motoristas, instalou-se um mecanismo na bomba de
combustível para aquecê-lo, 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 a 5 °C e os revende.
Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o
coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1×10-3 °C-1,
desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do
combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido
ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre”

QUESTÃO 04:



a) R$ 500,00 e R$ 1000,00
b) R$ 1050,00 e R$ 1250,00
c) R$4 000,00 e R$ 5000,00
d) R$ 6000,00 e R$ 6900,00
e) R$ 7000,00 e R$ 7950,00
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(ENEM 2018) Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que
interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas
ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em
função da distância interatômica de um sólido cristalino. Analisando
essa figura, observa-se que, na temperatura de zero kelvin, a distância
de equilíbrio da ligação entre os átomos (R0) corresponde ao valor
mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia
térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com
que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média (círculos
cheios), que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação
pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas
com o valor da temperatura, de T1 a T4 (temperaturas crescentes). 

QUESTÃO 05:



O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da

a) ionização
b) dilatação
c) dissociação
d) quebra de ligações covalentes
e) formação de ligações metálicas
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MUITO OBRIGADA PELA
ATENÇÃO!

#FiqueEmCasa


