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01.  c 

Sabemos que a única forma de transmissão de calor do sol até a Terra é a irradiação devido ao vácuo 
existente no meio interplanetário. 
Sabemos que os corpos negros absorvem mais radiação que os brancos, por isso, esquentam mais 
rapidamente. 
Nos sólidos, até certa temperatura, predomina-se a transmissão de calor por condução. 

 

02.  e 

A lã na verdade, retém ar na sua estrutura, o ar por sua vez é um bom isolante térmico, impedindo as perdas 
de calor do corpo para o meio. 

 
03. d 

Por definição calor é uma forma de energia que surge entre corpos a diferentes temperaturas. 
O processo de transmissão de calor por convecção só ocorre nos fluidos, ou seja, líquidos e gases. 

 
04. b 

Sabemos que tanto a condução quanto a convecção precisam de um meio material para acontecer, portanto 
não são observadas no vácuo. 

 
05. d 

Os dois processos ocorrem, porém, a forma de transmissão de calor mais característica para esse caso é a 
convecção. 

 

06. c 

O isopor sendo um bom isolante térmico tenta impedir as trocas de calor por condução e o alumínio sendo 
uma superfície refletora reduz a transmissão por irradiação. 

 
07. c 

Condução e convecção não ocorrem no vácuo. A irradiação além de poder ocorrer no vácuo pode ocorrer nos 
meios materiais. A condução é predominante nos sólidos. A radiação mais comum de ser emitida pelos 
corpos é o infravermelho que não pertence ao espectro do visível. 

 
08.  e 

A sensação de “frio” ou de “calor” está associada às perdas e absorção de energia na forma de calor. No caso 
do corpo humano a condução predomina. 

 
09.  b 
 
10.  c 

Por mais que se deseje que os cabos das panelas sejam de material mal condutor, a maioria dos metais são 
bons condutores. O movimento de ar pela abertura descrita no texto facilita a convecção. 

 


