
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Yuri 
 
Resoluções 
 
01.  

 
 
02.  

 
03. A luz monocromática é a luz formada por apenas uma única cor, falamos que ela é formada por apenas um 

única frequência. 
A Luz Policromática e a luz formada por duas ou mais cores, falamos que ela é formada por luzes com 
varias frequências. 

 
04. Basicamente a refração luminosa ocorre quando a luz muda de um meio para o outro mudando assim a sua 

velocidade de propagação, podendo ou não sofrer desvio. 
 
05. Na refração de um luz policromática o que observamos é que cada cor que forma a luz policromática sofre 

um desvio diferente, ou seja, ocorre a separação das cores que formam essa luz. 
 
06. A aberração cromática ocorre quando a luz das estrelas ao passar pela lente obejtiva de um telescópio 

refrator se divide nas suas componentes focalizando em pontos distintos. Isso faz com que a imagem 
formada não tenha um resolução muito boa. 

 
07. A ebulição e evaporação são os dois processos conhecidos em que os líquidos passam para o estado 

gasoso.  
Na ebulição o líquido entra em contato direto com uma fonte de calor, uma chama por exemplo, isso faz 
com que a maioria das suas moléculas receba energia e consigam mudar de estado rapidamente. 
A evaporação normalmente ocorre à temperatura ambiente, por exemplo, uma poça de água que fica 
exposta ao sol. Nessa caso, somente as moléculas mais superfíciais do líquido recebem energia fazendo 
com que a mudança de fase seja mais lenta. 

 
08. A sublimação consiste na mudança de fase do estado sólido diretamente para o gasoso ou o contrário. Um 

exemplo bem comum são as geadas que ocorrem no sul do país, onde o vapor de água presente no ar se 
transforma diretamente em gelo. 

 
09. Fusão: Mudança do estado sólido para o líquido 

Ebuliçao e Evaporação: Mudança do estado líquido para o gasoso 
Condesação ou liquefação: Mudança do estado gasoso para o líquido  
Solidificação: mudança do estado líquido para o sólido 
Sublimação: mudança do estado sólido para o gasoso ou o contrário 
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10.  
 

 
 

Cones: células fotosensíveis responsáveis pela percepção de cores 
Bastonetes: fotosensíveis responsáveis pela percepção de luminosidade 

 


