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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turma A                                                                                                         Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 17 

Calor e Radiação (Unidade 1 de Física do 10ºano) 

Chamadas de Atenção 

★ O calor e a radiação também são propícios aos exercícios de gráficos, regressões lineares e relações 

entre grandezas e determinação de significado de declives. Atenção à “inversão” dos eixos nos gráficos. 

★ Nesta unidade falamos de sistemas termodinâmicos: sistema constituído por muitas partículas onde 

pode haver variação significativa da sua energia interna. A Terra é um sistema termodinâmico onde a 

sua energia interna não varia (energia absorvida igual energia emitida). Albedo da Terra (30%) 

corresponde à energia solar refletida.  

★ Todos os corpos irradiam energia (Lei de Stefan-Boltzmann). Bons absorsores são bons emissores. 

Corpo negro emissividade um (não reflete nada). Poder emissor de um corpo depende: temperatura, 

natureza do corpo e da área exposta. Superfície rugosas são boas emissoras. 

★ A Lei do deslocamento de Wien indica-nos a relação entre a temperatura e os valores da radiação em 

que a potência irradiada é máxima (cor das estrelas). 

★ Constante solar S=1370 W/m2 para calcular a temperatura média da Terra teórica, unidades de energia, 

tempo e área e raios orientados perpendicularmente à superfície. 

★ Efeito de estufa: parte das radiações IV emitidas pela Terra são reenvidas para a Terra depois de serem 

refletidas pelos gases de estufa o que faz com que temperatura média da Terra seja superior à calculada 

anteriormente. É positivo no entanto está a aumentar e a ser um problema. 

o Aumento da concentração dos gases de efeito de estufa (atividades humanas, problema 

ambiental, queima de combustíveis fósseis, produção de energia elétrica, transportes) 

o Principais gases: dióxido de carbono e metano. 

★ Calor é a energia que se transfere entre corpos em contacto, como resultado de uma diferença de 

temperatura entre eles. Mecanismos de transferência de energia como calor: condução, convecção e 

radiação. 

★ Convecção (proximidade à fonte quente, densidade, diferenças de temperatura, correntes quentes 

ascendentes e correntes frias descendentes, correntes de convecção que são as anteriores 

simultaneamente e a repetir-se, fluidos, transporte de matéria com a energia). 

★ Condução (sólidos, extremidades a temperaturas diferentes, depende da condutividade térmica do 

material, vibração, passagem partícula a partícula da extremidade mais quente para a mais fria, sem 

transporte de matéria) Bons e maus condutores térmicos. 

★ Radiação (não necessita de um meio, radiação eletromagnética) 

★ Distinguir muito bem capacidade térmica mássica e condutividade térmica. 

★ Atenção à fórmula geral do calor. Atenção às mudanças de estado físico. As mudanças de estado físico 

ocorrem a temperatura constante. 

★ Painéis fotovoltaicos e coletores solares: modo de funcionamento, diferenças, vantagens e 

desvantagens e aplicações) Exercícios clássicos. Reduções! kWh, cal, eV são tudo unidades de energia. 

★ Leis zero, um e dois da termodinâmica. Entropia: mede o grau de desordem, maior quanto menor a 

energia útil. Atenção aos sinais de mais e menos pois dão sentido da transferência de energia! 

★ Atenção à relação entre trabalho e calor! Atenção à reduções. 
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Fórmulas Matemáticas 

𝑃 = 𝑒 𝜎𝐴 𝑇4 𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 − 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛 (𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎, 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛, á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)   

𝜆 × 𝑇 = 2,898 × 10−3 𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑒𝑛 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑘𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛) 

𝑄

∆𝑡
=

𝑘 𝐴 ∆𝑇

𝑙
 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜 (𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) 

𝑄 = 𝑚 𝑐 ∆𝑇 (𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)𝑒 𝑄 = 𝑚∆𝐻 (𝑚𝑢𝑑𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜) 

∆𝑈 = 𝑊 + 𝑄 + 𝑅 1ª 𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑃 = 𝑈 𝐼 𝑙𝑜𝑔𝑜 𝐸 = 𝑈𝐼∆𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 "𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒" 

Exercícios 

1. Enquanto observava o fabrico dos canhões, o engenheiro militar Thompson verificou que, quando os 

operários perfuravam as peças de bronze, elas aqueciam muito. Para arrefece- rem, tinham de ser 

introduzidas em tanques de água fria, e a própria água aquecia tanto que chegava a ferver! Thompson 

apressou-se a mostrar às mais altas entidades que, afinal, era possível aquecer água até à ebulição, através 

da fricção, sem recurso a fogo algum, conforme os anais da época noticiaram. 

1.1. Identifique a opção que completa corretamente a frase seguinte. “Os dois primeiros períodos da 

introdução anterior exemplificam transferências de energia por… 

(A) … calor.” 

(B) … calor e por trabalho, respetivamente.” 

(C) … trabalho.” 

(D) … trabalho e por calor, respetivamente.” 

1.2. Joule confirmou as ideias de Thompson, realizando uma experiência em que fez au- mentar a 

temperatura de uma amostra de água por ação mecânica. Descreva essa experiência evidenciando o seu 

contributo para o abandono do conceito de calórico. 

2. Uma peça de aço muito quente foi colocada em 

contacto com igual massa de água mais fria, dentro 

de um recipiente que foi rapidamente isolado. O 

gráfico da figura 1 traduz a variação da temperatura 

sofrida pelos dois materiais. 

2.1. Identifique a afirmação que está de acordo 

com a situação descrita.  

(A) O aço transferiu energia para a água, logo, 

a energia cinética das partículas do aço 

diminuiu e a das moléculas da água 

aumentou. 
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(B) O aço transferiu energia para a água, logo, a energia cinética das moléculas da água diminuiu e a 

das partículas do aço aumentou. 

(C) A temperatura do aço diminuiu, logo, a energia cinética das suas partículas aumentou. 

(D) A temperatura da água aumentou, logo, a energia cinética das suas partículas diminuiu. 

2.2. Indique a opção que contém os valores corretos da variação de temperatura sofrida pela peça metálica 

e da temperatura a que o sistema atingiu o equilíbrio térmico, respetivamente. 

(A) - 342 K; 331 K 

(B) - 68,8 K; 331 K 

(C) - 342 K; 58 K 

(D) 342 K; 331 K 

2.3. Explique porque é que, estando o sistema isolado, os dois materiais não sofreram variações de 

temperatura simétricas. 

3. Pretende-se instalar um painel fotovoltaico junto a uma praia para manter em funcionamento um placard 

de informação sobre o índice ultravioleta. O placard deve funcionar sujeito a uma diferença de potencial de 

20 V e uma corrente elétrica de 5,0 A e apenas no período diurno, altura em que a irradiância solar média 

no local é de 0,60 kJ s– 1 m– 2. Calcule a área que deve ter o painel para cumprir este objetivo, considerando 

que funciona com rendimento de 25%. 

4. O funcionamento dos coletores solares também se baseia na absorção de radiação solar.  

4.1. Por que razão a placa coletora destes equipamentos deve ser negra? 

4.2. Os tubos onde circula o fluido de aquecimento, normalmente, são de cobre, material ao qual se associa 

uma elevada taxa temporal de transferência de energia. Selecione a opção que indica a característica do 

cobre que se pretende aproveitar neste equipamento. 

(A) Elevada capacidade térmica mássica. 

(B) Baixa capacidade térmica mássica. 

(C) Elevada condutividade térmica. 

(D) Baixa condutividade térmica. 

 4.3. Indique qual das afirmações seguintes traduz uma aplicação da 2.a Lei da Termodinâmica ao 

funcionamento do coletor solar. 

(A) A variação de energia interna da placa coletora é igual à soma algébrica da energia transferida como 

calor e como radiação. 

(B) Durante o processo de transferência de energia da placa coletora para a água do depósito diminui a 

energia útil do sistema. 

(C) Se não ocorressem transferências de energia entre a placa e o ar envolvente, esta poderia transferir 

para o fluido circulante mais energia como calor do que a que recebe como radiação. 
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(D) Como o rendimento do processo de transferência de energia num coletor solar é inferior a 100%, não 

há conservação de energia neste processo. 

5. O gráfico da figura 3 ilustra a variação da temperatura, ao longo do tempo, de 100 g de uma amostra 

líquida, até à sua vaporização completa. O aquecimento foi efetuado por uma resistência de 20 W, em 

condições tais que se pode considerar que o líquido absorveu toda a energia dissipada na resistência. 

 

5.1. Calcule, em unidades SI, a entalpia de vaporização do líquido em estudo. Apresente todas as etapas 

de resolução. 

5.2. Uma amostra de 100 g deste material no estado líquido, à sua temperatura de ebulição, é arrefecida até 

aos 70 ºC. Indique a variação de energia interna que a amostra sofre neste processo. 

 

6. Para manter em funcionamento uma ventoinha de 100 W ligada a um painel fotovoltaico, num local onde 

a irradiância solar é de 450 W m- 2, é necessário que o painel tenha dimensões de 90 cm × 85 cm. Calcule 

o rendimento deste painel. 

7. Mergulhou-se uma chapa de alumínio (100 g), à temperatura de 100ºC, numa caixa com 200 g de gelo 

picado, a - 5,0ºC. Quando a temperatura da peça estabilizou, havia na caixa uma mistura de gelo e água.  

7.1. A que temperatura se verificou o equilíbrio térmico entre estes materiais? 

 

7.2. Determine a variação de energia interna sofrida pela peça metálica e interprete o sinal algébrico dessa 

variação. 

7.3. Supondo que ocorreram apenas trocas de energia entre a chapa e o gelo, determine a massa de gelo 

que fundiu. 
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8. A variação de entalpia de vaporização da água é de 2,3 x 105 J kg-–1. Este valor significa que… 

 

9. Os coletores solares térmicos são dispositivos que permitem aproveitar o efeito térmico da radiação que 

nos chega do Sol. Pretende-se instalar um sistema solar térmico com coletores orientados de modo que 

neles incida, por cada metro quadrado (m2), radiação de energia média diária de 1,0x107 J. O sistema, com 

um rendimento médio de 35%, destina-se a aquecer 300 kg de água. Calcule a área de coletores que deve 

ser instalada, caso se pretenda que o aumento médio diário da temperatura da água seja 40 ºC. Apresente 

todas as etapas de resolução.  

 

c(capacidade térmica mássica da água)= 4,18 x 103 J kg-1 ºC -1 

 

10. Considere duas amostras de água, A e B, de massas respetivamente iguais a mA e a 2mA, às quais foi 

fornecida a mesma quantidade de energia. Sendo TA e TB as variações de temperatura sofridas pelas 

amostras A e B, TB será igual a: 

(A) 2∆𝑇𝐴 

(B) ∆𝑇𝐴 

(C) −2∆𝑇𝐴 

(D) 
1

2
∆𝑇𝐴 

11. Considere diversas amostras puras de líquidos, todas inicialmente a 50ºC, que sofrem um processo de 

arrefecimento até atingirem a temperatura ambiente. A energia cedida por cada uma dessas amostras será 

tanto maior quanto:  

(A) menor for a massa da amostra e menor for a capacidade térmica mássica do líquido.  

(B) maior for a massa da amostra e maior for a capacidade térmica mássica do líquido.  

(C) maior for a massa da amostra e menor for a capacidade térmica mássica do líquido.  

(D) menor for a massa da amostra e maior for a capacidade térmica mássica do líquido. 

 

12. A figura representa um esboço do gráfico da variação da temperatura, T, 

de uma amostra de água contida numa cafeteira elétrica, em função da 

energia, E, que lhe é fornecida. Sabendo que essa amostra tem uma massa, 

m, e uma capacidade térmica mássica, c, qual é a expressão que traduz o 

declive da reta representada na figura?  

 

(A) 
𝑐

𝑚
 

(B) 
𝑚

𝑐
 

(C) 
1

𝑚𝑐
 

(D) 𝑚𝑐 

13. O calor:  

(A) é uma forma de energia interna. 

(B) é uma energia transferida. 

(C) é uma propriedade que depende da temperatura a que um corpo se encontra.  
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(D) é um fluido que pode ser transferido de um corpo a temperatura mais elevada para outro a 

temperatura mais baixa. 

14. Considere um sistema fechado que cedeu 200J, como calor, tendo sido sobre ele realizado um trabalho 

de 300J. Qual foi a variação da energia interna do sistema? 

15. Numa experiência, forneceu-se uma energia de 100,0 kJ a 500 g de gelo, inicialmente a -10,0 °C. Admita 

que toda a energia fornecida contribuiu para o aumento da energia interna do gelo e que não houve outras 

trocas de energia entre o gelo e o exterior. A energia necessária à fusão de 1,0 kg de gelo é 3,34×105J e o 

ponto de fusão da água, nas condições da experiência, é 0,0ºC. Calcule a massa de gelo que não se fundiu. 

Apresente todas as etapas de resolução.  

C gelo (capacidade térmica mássica do gelo) = 2,11 × 103J kg-1 °C-1 

16. Considere que uma barra de alumínio, de massa 700 g e, inicialmente, a 25,0 ºC, é aquecida. Que 

energia é necessário fornecer à barra, para que a sua temperatura aumente de 25,0 ºC para 27,0 ºC? 

 

17. A placa de cobre, maciça e homogénea, de espessura P, representada na 

figura, permite a dissipação de energia de uma fonte quente (placa metálica X), 

mantida a uma temperatura constante, Tx, para uma fonte fria (placa metálica Y), 

mantida a uma temperatura constante, Ty.  

17.1. Identifique e explique o mecanismo de transferência de energia como calor 

entre as placas X e Y, através da placa de cobre.  

17.2. Identifique a propriedade física que permite distinguir bons e maus condutores de calor. 

17.3. Se a placa de cobre for substituída por outra, idêntica, mas com metade da espessura, a energia 

transferida por unidade de tempo, entre as placas X e Y:  

(A) reduz-se a metade.  

(B) quadruplica.  

(C) duplica.  

(D) reduz-se a um quarto. 

 

Soluções 

1.1. Opção D,  

1.2. 
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2.1. Opção A 2.2 Opção A 

2.3.  

 

3. 0,67 m2 

4.1. 

  

4.2. Opção C 4.3. Opção B 

5.1. 8,53×105 J/kg 5.2. Opção C 

6. 29% 

7. 

 

8. Opção D 9. 14,3 m2 10. Opção D 11. Opção B 12. Opção C 13. Opção B 14. +100J 15. 0,232 kg 16. 1255,8 J 17.1. Condução, 

quente para frio, sem transporte de matéria, vibração e passagem de energia partícula a partícula 17.2. condutividade térmica 17.3. 

Opção C 

Bom Estudo Jovens Cientistas! 


