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RADIAÇÃO 8º SÉRIE – FÍSICA – GABRIEL NEIVA 

 
Lista 21 – Atividades 

 
01. O Sol é a nossa principal fonte de energia e é essencial à vida na Terra. Todos os dias, ondas 

eletromagnéticas viajam do Sol até o nosso planeta, gastando, aproximadamente, 8 minutos. O(s) 
mecanismo(s) de transferência de energia do Sol para a Terra é(são) denominado(s)  
a) convecção condução. 
b) radiação. 
c) convecção e radiação. 
d) radiação, convecção condução. 

 
02. A seguir são feitas três afirmações sobre processos termodinâmicos envolvendo transferência de 

energia de um corpo para outro.  
I. A radiação é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem no 

vácuo.  
II. A radiação é o transporte de calor pela luz, e somente o infravermelho trasposta calor.  
III. A radiação pode ocorrer no vácuo e todas ondas eletromagnéticas podem transportar calor.  
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.   
b) Apenas II.  
c) Apenas III.  
d) Apenas I e II.  
e) Apenas II e III.  

 
03. O mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto é dependente do meio no qual o 

objeto está inserido. No vácuo, podemos dizer que a perda de calor se dá por: 
a) Condução 
b) Convecção 
c) Radiação 
d) Condução e convecção 
e) Convecção e radiação 

 
04. Algumas embalagens de comida, conhecidas como marmitex, possuem um revestimento de papel 

alumínio espelhado em seu interior. 
 
A justificativa física para tal revestimento é: 
a) Para impedir a saída de calor por radiação refletindo o calor de volta para o alimento. 
b) Para impedir a entrado do frio mantendo a comida quente por mais tempo. 
c) Para evitar que a energia térmica do alimento saia por condução 
d) Para tornar a embalagem mais segura e não derramar a comida 
e) Para tornar a embalagem melhor condutora de calor conservando por mais tempo o alimento. 
 


