
 

 

 

Correção de exercícios  
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29- A energia térmica gerada pelo sol propaga-se por irradiação térmica até a Terra, uma vez que não há meio material 

entre a Terra e o Sol, e a única forma possível de propagação de calor no vácuo é a irradiação. 

 

30- A propagação do calor por irradiação consiste na emissão e na absorção de radiação. Objetos escuros absorvem mais 

essa radiação que objetos claros. Portanto, ao usar roupas claras, a pessoa não absorverá tanta energia térmica quanto ao 

usar roupas escuras.    
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32- O vidro é considerado um bom isolante térmico. Além disso, como o meio entre as paredes é quase um vácuo, o 

protótipo, reduz significantemente a propagação de calor por condução. 

 

33- 

a) Ao incidir no prédio a radiação solar penetra no interior dos escritórios através do vidro, aquecendo-os.  

b) Uma possível sugestão é revestir a fachada com material refletor, como um vidro espelhado por fora. Dessa maneira, a 

radiação solar que incide no edifício seria refletida, reduzindo a propagação de calor no interior do prédio.  
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4- A temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação térmica das partículas do sistema. No entanto, é possível 

associar a esse grau de agitação diversos valores, que são determinados pela escala adotada. Apesar de indicar valor 

diferentes, o grau de agitação das partículas de ambos os termômetros é o mesmo.  

 

8- O liquido, a uma temperatura mais alta que os cubos de gelo, cede calor para os cubos de gelo, ocasionando a redução 

da sua temperatura em relação a temperatura inicial.    
 

9- Não, pois o calor sempre tem o sentido do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, sendo que a 

sensação de frio esta associada a situação em que um copo cede calor a outro. Como o sistema formado pelo corpo do 

paciente e pelas bolsas de gelo tende ao equilíbrio térmico, o calor vai do corpo do paciente para as bolsas de gelo, 

resultando na diminuição corporal do paciente.  
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13- Considerando que a madeira e o metal estão em um mesmo ambiente e a uma mesma temperatura, o que justifica essa 

sensação térmica diferente para os dois materiais é a condutividade térmica de cada material.  
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14-  

a) O isopor é um plástico que contem inúmeras bolhas de ar na sua estrutura, como o ar é um ótimo isolante térmico, o 

isopor também o é. 

b) Assim como o isopor, o nanowood também é um material que concentra ar em seu interior, fazendo dele um bom 

isolante térmico.  

c) Uma das alternativas seria utilizar embalagens térmicas  feitas de material isolante, como o vidro ou utilizar 

embalagens biodegradáveis.  

 

15- O alumínio é um ótimo condutor de calor, portanto, é um bom material para fabricar panelas. Porem todo bom 

condutor térmico absorve e dissipa calor rapidamente. Já a cerâmica é um isolante térmico relativamente bom. Dessa 

maneira se Roberta deixasse a sopa na panela, ela esfriaria mais rapidamente que no recipiente de cerâmica.  


