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CONVEÇÃO 8º ANO – FÍSICA – GABRIEL NEIVA 

 
Semana 23 – Atividades 

 
01. Um dia, na praia, um turista nota que o vento vem do mar para a terra com velocidade de módulo 

constante. Uma mudança brusca das condições do tempo faz com que uma grande quantidade de 
massa de água fria chegue a essa praia. O turista notará que: 
a) o módulo da velocidade do vento diminuiu, e o sentido passou a ser da terra para o mar. 
b) o módulo da velocidade do vento diminuiu, e o sentido não se alterou. 
c) o módulo da velocidade do vento aumentou, e o sentido não se alterou. 
d) o módulo da velocidade não se alterou, e o sentido passou a ser da terra para o mar. 

 
02. Observe as figuras a seguir sobre a formação das brisas marítima e terrestre 

Durante o dia, o ar próximo à areia da praia se aquece mais rapidamente do que o ar próximo à 
superfície do mar. Dessa forma o ar aquecido do continente sobe e o ar mais frio do mar desloca-se 
para o continente, formando a brisa marítima. À noite, o ar sobre o oceano permanece aquecido mais 
tempo do que o ar sobre o continente, e o processo se inverte. Ocorre então a brisa terrestre. Dentre 
as alternativas a seguir, indique a que explica, corretamente, o fenômeno apresentado. 
a) É um exemplo de convecção térmica e ocorre pelo fato de a água ter um calor específico maior do 

que a areia. Dessa forma, a temperatura da areia se altera mais rapidamente. 
b) É um exemplo de condução térmica e ocorre pelo fato de a areia e a água serem bons condutores 

térmicos. Dessa forma, o calor se dissipa rapidamente. 
c) É um exemplo de irradiação térmica e ocorre pelo fato de a areia e a água serem bons condutores 

térmicos. Dessa forma, o calor se dissipa rapidamente. 
d) É um exemplo de convecção térmica e ocorre pelo fato de a água ter um calor específico menor 

do que a areia. Dessa forma, a temperatura da areia se altera mais rapidamente. 
e) É um processo de estabelecimento do equilíbrio térmico e ocorre pelo fato de a água ter uma 

capacidade térmica desprezível 
 
03. Sobre Termologia, é correto afirmar que 

a) os processos de condução, convecção e irradiação térmica permitem transferência de calor, desde 
que os corpos não estejam separados por vácuo. 

b) todos os corpos aquecidos emitem radiações que, ao serem absorvidas por um outro corpo, podem 
provocar, neste, uma elevação de temperatura. 

c) as lâmpadas comuns, além de emitirem a luz visível, irradiam quantidade considerável de calor 
ultravioleta e quantidade desprezível de calor infravermelho. 

d) um ferro de passar roupa ligado, apenas pode transferir calor por condução e convecção, mas 
nunca por irradiação já que não emite luz. 

e) a garrafa térmica possui vários condutores térmicos diferentes. Por exemplo, o vácuo existente 
entre a ampola – para armazenar líquidos – e suas paredes externas permite a condução e a 
convecção de calor. 

 
04. Algumas pessoas usam toalhas plásticas para forrar as prateleiras das suas geladeiras. Este 

procedimento: 
a) melhora a conservação dos alimentos, pois aumenta o isolamento térmico da geladeira; 
b) aumenta o consumo de energia da geladeira, pois reduz o fluxo do ar interno; 
c) reduz o consumo de energia da geladeira, pois o motor não precisa ficar ligado o tempo todo; 
d) melhora o desempenho da geladeira, pois reduz as perdas de calor por convecção; 
e) não interfere no funcionamento da geladeira desde que a placa de resfriamento não seja coberta. 

 
05. Diferentes características das geladeiras contribuem para que sejam mais ou menos eficientes em sua 

função. Dentre as características apresentadas a seguir, as que mais contribuem para aumentar sua 
eficiência são: 
a) paredes pouco espessas (finas) e congelador na parte superior; 
b) paredes de fibra de vidro (isolante térmico) e prateleiras vazadas; 
c) paredes de material metálico (bom condutor) e congelador na parte superior; 
d) paredes espessas (grossas) de material metálico (bom condutor). 

 


