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Este capítulo aborda o estudo da termodinâmica relacionando os conceitos 
de energia interna, trabalho e calor. Além disso, introduz o estudo das 3 leis da 
termodinâmica (lei zero, primeira e segunda lei), de algumas transformações 
termodinâmicas (isotérmica, isométrica, isobárica, adiabática e expansão li-
vre) e do conceito de máquina térmica.

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos relacionados à termodinâmica.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo da termodinâmica.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Termodinâmica
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AULA 1

Inicie o estudo do capítulo relacionando entre si os conceitos já conhecidos 
pelos alunos: energia interna, trabalho e calor (páginas 80 a 83). Enfatize o sig-
nificado físico dos sinais positivo (+) e negativo (-) relacionados ao trabalho, 
calor e energia interna dos sistemas termodinâmicos.

Em seguida, introduza a lei zero da termodinâmica, a primeira lei da termo-
dinâmica e algumas transformações termodinâmicas (isométrica, isobárica, 
adiabática e expansão livre) (páginas 83 a 86).

AULA 2

Nesta aula aborde a questão da representação dos estados de sistemas ter-
modinâmicos em diagramas e a ideia de transformações cíclicas (páginas  
86 a 89). 

Finalize a aula comentando e resolvendo, na lousa, algumas questões (pági-
nas 89 e 90).

AULA 3

Reserve esta aula para tirar as dúvidas dos alunos e resolver alguns exercícios 
(páginas 91 a 93), 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 1. 

AULA 4
 

Continue nesta aula com os assuntos do restante do capítulo, definindo os 
conceitos de máquinas térmicas, da segunda lei da termodinâmica, do ciclo 
de Carnot e dos Postulados de Carnot (páginas 93 a 98). Solicite a partici-
pação dos alunos no momento de oferecer exemplos práticos de máquinas 
térmicas.

Finalize a aula comentando e resolvendo, na lousa, algumas questões (página 
98).
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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 99), 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. 

O acompanhamento de aprendizagem dos alunos será feito observando a 
participação deles nas aulas de exercícios e por meio do material escrito en-
tregue referente às atividades 1 e 2.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


