






















O calor é uma forma de transferir energia. A energia pode trans-
ferir-se de um corpo para outro na forma de calor quando estes 
estão em contato e com diferentes temperaturas. A troca de 
calor muda a energia interna do sistema e/ou esta pode também 
alterar-se por cedência ou absorção de trabalho mecânico. A Ter-
modinâmica estuda a relação entre calor e outras formas de 
energia. Existem quatro leis universais através das quais a Ter
modinâmica descreve a relação entre calor e outras formas de 

energia.

Ideia Intermédia de Ciência:
Formas, conservação de energia e transferência de energia
A energia pode ser transferida de um objeto para outro ou o 
ambiente quando a força atua nele. No entanto, a quantidade 
total de energia permanece sempre a mesma. As duas principais 
formas de energia são a energia potencial e energia cinética, 
enquanto as duas formas de “energia em trânsito” (ou tipos de 

processo de transferência) são o calor e o trabalho.

Os líquidos e gases  (fluidos) tendem a fluir facilmente causando 
um movimento na rede de moléculas de um ponto a outro no 
espaço. Esta é a razão pela qual, ao contrário do movimento dos 
objetos sólidos, os fluidos podem mudar de forma e de proprie-
dades (tais como a pressão) à medida que se movem. Esses movi-
mentos são estudados no âmbito da dinâmica dos fluidos. O seu 
estudo ajuda-nos a compreender muitos aspetos do nosso 

mundo, tais como a evolução estelar, a circulação sanguínea, etc.

Ideia Intermédia de Ciência:
Forças e movimento

Quando uma força (ou mais) atua sobre um objeto, este ou muda 
o seu estado cinético ou a sua forma. Dependendo do tamanho e 
da direção da força total, o objeto pode executar diferentes tipos 
de movimentos. Para os objetos com velocidade bastante mais 
reduzida do que a velocidade da luz, a forma como as forças 
atuam sobre o objeto é a descrita pelas leis de Newton. Para os 
objetos com velocidades próximas da velocidade da luz, as forças 
atuam nos objetos conforme descrito na Teoria da Relatividade atuam nos objetos conforme descrito na Teoria da Relatividade 

Geral de Einstein.

As galáxias são como grandes bairros de estrelas, gás, poeira, 
remanescentes de estrelas e energia escura. Existem em diferen-
tes formas e tamanhos. Baseadas na forma, as galáxias são classi-
ficadas como espirais, elípticas e anómalas. Uma galáxia média 
tem aproximadamente 200 mil milhões de estrelas no universo 

visível. 

Ideia Intermédia de Ciência:
O lugar da Terra no Universo, objetos celestiais

O nosso Sistema Solar é uma parte muito pequena da nossa 
galáxia, que por sua vez é uma pequena parte do Universo. 

Estrelas, planetas, asteróides e luas não são os únicos objetos no 
Universo. Nebulosas, buracos negros, estrelas de neutrões, 

estrelas anãs brancas e estrelas anãs castanhas também existem 
no Universo.

As alterações climáticas globais são resultado das atividades 
industriais e agrícolas da humanidade e da sobre-exploração dos 

recursos naturais (especialmente os não-renováveis).

Ideia Intermédia de Ciência:
O clima da Terra

O clima da Terra depende do impacto do Sol, mas também é O clima da Terra depende do impacto do Sol, mas também é 
afetado pelos humanos. Atualmente, todos os seres vivos são 
afetados pelas alterações climáticas globais, as quais têm múlti-

plas consequências nos organismos.

A força gravitacional atua entre dois objetos devido à sua massa. 
Cada objeto atrai outro objeto no Universo. Quanto maior a 

massa, maior a força da gravidade. Deste modo que nos planetas, 
estrelas ou galáxias, a gravidade desempenha um papel funda-
mental na sua interação e modela as suas órbitas e movimentos. 
A Teoria da Relatividade Geral fornece uma descrição unificada 
da gravidade como uma propriedade geométrica do espaço-
tempo. Os objetos muito compactos, tais como buracos negros e 
estrelas de neutrões, essencialmente conseguem curvar bastante 

o espaço-tempo à sua volta.

Ideia Intermédia de Ciência:
Tipos de interações

Existem quatro formas de interações: Gravidade, Eletromagne-
tismo, Interação nuclear forte e Interação nuclear fraca. Cada 
movimento ou mudança de estado deve-se a uma ou mais 

destas interações. Os efeitos desta interação podem ser observa-
dos em todas as escalas do Universo. 

A energia gravitacional é a energia armazenada num sistema de 
corpos com massa devida à sua interação gravitacional.

Ideia Intermédia de Ciência:
Energia e forças

Os objetos podem interagir à distância ou quando em contato, Os objetos podem interagir à distância ou quando em contato, 
através das interações fundamentais. Quando estas interações 
ocorrem a energia é transferida ou transformada. Dependendo 
da força de ação, temos diferentes formas de energia.

CALOR E TERMODINÂMICAFLUIDOS E GASES EM MOVIMENTO
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A ssão nuclear é um processo através da qual um núcleo
atómico se divide em núcleos mais pequenos de diferentes
elementos e produz enormes quantidades de energia no

processo. A diferença na massa entre os produtos e reagentes
manifesta-se com a libertação de grandes quantidades de

energia. É o oposto de fusão nuclear.
Ideia Intermédia de Ciência:Ideia Intermédia de Ciência:
Processos nucleares

Os processos nucleares podem alterar o núcleo e, 
consequentemente, a estrutura de um átomo. 
O processo nuclear pode libertar enormes 

quantidades de energia.

FISSÃO NUCLEARFENÓMENOS QUÂNTICOS

Os fenómenos quânticos ocorrem devido a interações das
partículas subatómicas e podem ter efeitos microscópicos 

e macroscópicos.
São fenómenos contraditórios à nossa experiência

diária.
Ideia Intermédia de Ciência:
Fenómenos e aplicaçõesFenómenos e aplicações

Os fenómenos quânticos ocorrem devido a interações das
partículas subatómicas de acordo com as suas propriedades
quânticas e obedecem às leis da mecânica quântica. Alguns
destes fenómenos são usados em aplicações contemporâneas,
tais como o microscópio por varredura de tunelamento 

e a computação quântica.
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Nota importante: Por favor verifique que utiliza papel grosso (no mínimo 120gr) quando 

imprimir a sua caixa.  
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