
 

 

T22 - Yuri – Física 

GABARITO 
 
01. c 

Sabemos que entre o sol e a Terra não há matéria, condição chamada de vácuo, dessa forma a única forma 
de transmissão do calor é por radiação ou irradiação.  
Sabemos que os corpos negros tanto absorvem mais radiação quanto emitem mais radiação, dessa forma a 
moeda polida ficará menos quente em relação à moeda pintada de preto. 

Nos sólidos a principal forma de transmissão de calor é por condução.  
 

02. d 
Sabemos que a função do casaco de lã é reter o ar na sua estrutura, como o ar é um bom isolante, isso 
impede que o nosso corpo perca calor pro meio externo por meio da condução. 

 

03. d 
Por definição calor é uma modalidade de energia que surge entre corpos a diferentes temperaturas. 
O processo de convecção só ocorre em fluidos, que são líquidos e gases. 
O processo de irradiação é o único que não precisa de um meio material pra acontecer. 

 
04. b 

A condução ocorre a partir da colisão entre as partículas que compõe um corpo, dessa forma é necessário 

que haja um meio material, ou seja, não ocorre no vácuo. 
 
05. b ou d 

Podemos observar todos os três processos de transmissão do calor, porém o que predomina nessa situação 

é a convecção, por se tratar de um fluido, seguida da condução. 
 
06. c 

Nesse caso os processos convectivos são muito pequenos e podem ser ignorados. Dessa forma a principal 
função do isopor é impedir a troca de calor por meio da condução e o alumínio, por ser uma superfície com 
boa capacidade reflexiva, vai reduzir as trocas de calor por irradiação.  

 
07. c 

A condução e a convecção são processos que não ocorrem no vácuo, somente em meios materiais, sendo 

que a convecção não ocorre nos sólidos, somente nos líquidos.  
A irradiação é o único processo de transmissão de calor que ocorre no vácuo, porém não se limita a ele, 
basta lembrar que nesse momento, nossos corpos estão transmitindo radiação infravermelha que se 
propaga pelo ar, que é um meio material.  
As brisas marítimas ocorrem pelo movimento das massas de ar do oceano para o continente ou do 
continente para o oceano dependendo da temperatura desses durante o dia e a noite. 

 

08. e 
A sensação de arrepio e consequentemente a sensação de frio ocorre quando perdemos calor, dessa forma, 
podemos considerar que nesse caso há perda de calor, porém o processo mais comum em que os corpos 
perdem calor é por meio da condução. 

 
09. e 

A função do vácuo na garrafa térmica é impedir a transmissão de calor por condução e convecção, uma vez 

que esses dois meios precisam de um meio material pra acontecer. Já a superfície prateada é uma boa 
refletora, reduzindo dessa forma a transmissão de calor por irradiação. 

 
10. c 

Os metais são ótimos condutores de calor, dessa forma o aço inox é um bom condutor.  
No caso o formato vazado do cabo permite que o ar circule nessa abertura, favorecendo a convecção. 

 

 
 
 


