
 

 

Tarefa 18 professor Moisés 
 

Frente B 
 

 
Resolução 
 
01.  

I) Incorreta. As paredes das garrafas térmicas são espelhadas para que evitem a transmissão de calor 
por irradiação. 

II) Correta. Ao colocarmos a mão próxima à base de um ferro elétrico quente, o calor é transmitido 
principalmente por irradiação térmica. 

III) Correta. O gelo é um isolante.      Alternativa D 
 
02. Durante a noite areia e água esfriam, mas a areia esfria mais. O ar sobre o mar, que está mais quente, 

sobe e produz uma região de baixa pressão, aspirando o ar sobre a areia. Sopra a brisa terrestre.  
 
03. Lei de Fourier: 

Φ1 = K.A.(100-0)/L            (1) 
Φ2 = K.2A.(100-0)/(L/2)    (2) 
 
De 1 e 2 vem: 
 
Φ1/Φ2 = ¼ 

 
04. O mesmo fluxo de calor atravessa as duas barras. Pela Lei de Fourier, temos: 

Φ = K1.A.(100-40)/L = K2.A.(40-0)/L => K1/K2 = 2/3 
 
05.  

I. Incorreta. A irradiação ocorre no vácuo e em certos meios materiais. 
II. Correta. A convecção ocorre em meios fluidos, através da movimentação das partículas do próprio 

meio. 
III. Correta. Nenhum dos processos de transmissão de calor ocorre se não houver diferença de 

temperatura.   
 
Alternativa E 

 
06.  

I. Correta. O metal transfere mais rapidamente o calor para o pedaço de carne por ser um condutor 
térmico. 

II. Correta. O ar é um isolante térmico e é aprisionado pelas fibras da lã. 
III. Incorreta. Num mesmo ambiente a temperatura é a mesma para todos os corpos. 

 
07. Embora estejam à mesma temperatura, ao retirar a garrafa de vidro e a lata de alumínio do refrigerador 

com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. Isto ocorre pois 
sendo a condutividade térmica do alumínio maior do que a do vidro, há uma transferência mais rápida de 
calor da mão para a lata. 
Alternativa D 

 
08. O material refletor faz com que a radiação retorne para o interior da garrafa, diminuindo a perda de calor 

para o meio exterior. 
Alternativa A 

 
09. Φ = K.A.(θ2-θ1)/e => Φ = 0,05.450.(300-120)/0,30 => Φ = 13.500 cal/s   Alternativa E 

 
 
 


