
APRESENTAÇÃO

1

Física Termologia Ondulatória e Óptica
Física
Volume 2 – Capítulo 4

Este capítulo aborda os gases perfeitos e suas variáveis de estado aplicadas 
ao estudo das leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac. O capítulo finaliza com os 
assuntos: lei geral dos gases, mistura de gases perfeitos, modelo microscópi-
co dos gases e o conceito de energia interna.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos relacionados ao estudo dos gases per-

feitos.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo dos gases perfeitos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Materiais descritos na página 73.

 • Lousa.

Gases Perfeitos
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AULA 1

Inicie o estudo do capítulo com a definição de gás perfeito e suas variáveis de 
estado (páginas 65 a 67).

Em seguida, introduza as leis de Boyle, de Charles e Gay-Lussac e de Charles 
(páginas 68 a 71). Finalize a aula com o estudo da equação de Clapeyron en-
fatizando o significado físico da constante universal dos gases perfeitos.

Comente e resolva, na lousa, alguns exercícios (página 74) para ilustrar esses 
conceitos. 

AULA 2

Leve para a sala os materiais descritos na página 73 e realize o experimento 
conforme descrito na página. Questione e instigue os alunos sobre o fenô-
meno observado. Faça uma ligação desse experimento com o que ocorre no 
funcionamento do airbag (página 67).

Peça que os alunos escrevam uma espécie de pequeno relatório explicando 
os procedimentos e os conceitos envolvidos no experimento. Essa será a ati-
vidade 1.

AULA 3

Reserve esta aula para tirar as dúvidas dos alunos e resolver alguns exercícios 
(páginas 74 e 75), na lousa, com a participação deles.

Peça que os alunos formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses 
exercícios em casa. Essa será a atividade 2. 

AULA 4
 

Continue nesta aula com os assuntos do restante do capítulo como a lei geral 
dos gases, mistura física de gases perfeitos, modelo microscópico de gás 
perfeito, temperatura na teoria cinética e energia interna de um gás perfeito 
(páginas 76 e 77).

Finalize a aula comentando e resolvendo, na lousa, algumas questões (página 78).
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AULA 5
 

Reserve esta aula para tirar as últimas dúvidas dos alunos referentes ao capítu-
lo e resolver alguns exercícios (página 79), na lousa, com a participação deles.

Peça que os alunos formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses 
exercícios em casa. Essa será a atividade 3. 

O acompanhamento de aprendizagem dos alunos será feito observando a 
participação deles nas aulas de exercícios e prática e por meio do material 
escrito entregue referente às atividades 1, 2 e 3.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


