


8) (FOC-SP) Quando se aquece a extremidade de uma barra de ferro, o calor se
propaga para toda a barra. Neste caso o calor se propaga, principalmente, por:

a) condução.
b) diluição.
c) indução.
d) convecção.

e) irradiação.
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8) (FOC-SP) Quando se aquece a extremidade de uma barra de ferro, o calor 
se propaga para toda a barra. Neste caso o calor se propaga, principalmente, 
por:

a) condução.
b) diluição. 
c) indução.
d) convecção. 

e) irradiação.
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9) (Cefer-PR) Para melhorar o isolamento térmico de uma sala, deve-se: 

a) aumentar a área externa das paredes.
b) utilizar um material de maior coeficiente de condutibilidade térmica. 
c) dotar o ambiente de grandes áreas envidraçadas.
d) aumentar a espessura das paredes. 
e) pintar as paredes externas de cores escuras.
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10)(U.F. Santa Maria-RS) Ao encostar a mão em um metal e, logo após, em
um pedaço de madeira, estando os dois últimos à temperatura ambiente,
tem-se a sensação que o metal está mais frio. Isso ocorre porque
________________ da madeira é _______________do metal.

a) o calor específico, maior do que o.
b) a capacidade térmica, maior do que a.
c) a capacidade térmica, menor do que a.
d) a condutibilidade térmica, maior do que a.
e) a condutibilidade térmica, menor do que a.
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11) (UNEB-BA) Quando uma pessoa pega na geladeira uma garrafa de
cerveja e uma lata de refrigerante à mesma temperatura, tem sensações
térmicas diferentes, porque, para a garrafa e a lata, são diferentes:

a) os coeficientes de condutibilidade térmica.
b) os coeficientes de dilatação térmica.
c) os volumes.
d) as massas.

e) as formas geométricas.
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12) (UFPI) A transferência de calor de um ponto a outro de um meio pode
efetuar-se por três processos diferentes. Sabe-se que, conforme o meio, há
um processo único possível ou um predominante. Assim, no vácuo, num
fluido e num sólido a transferência de calor se efetua, respectivamente, por:

a) convecção, radiação, condução.
b) condução, convecção, radiação.
c) radiação, convecção, condução.
d) condução, radiação, convecção.
e) radiação, condução, convecção.
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Joseph Fourier, através de experimentos, conseguiu observar que a temperatura varia
linearmente por toda a barra, ou seja, de uma extremidade a outra. Sendo assim, o fluxo de
calor através da barra é proporcional à área de seção A da barra e à diferença de
temperatura, ΔT = Tf - Ti, entre as duas extremidades; e inversamente proporcional ao
comprimento, L, da barra. Veja a figura abaixo:

Analiticamente, a lei de Fourier, ou lei da condução térmica, pode ser expressa por:
Na equação acima, k é uma constante que depende do material e é
denominada condutividade térmica do material. O valor desse coeficiente é elevado para os
bons condutores de calor; e baixo para os maus condutores, conhecidos como isolantes
térmicos.
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1. Um fogão de cozinha elétrico possui entre as paredes do seu
forno um isolante constituído por uma camada de fibra de vidro
com área total de 1,40 m2 e espessura de 4,0 cm. Ao ligar o forno
deste fogão, após um certo tempo, a superfície interna da fibra de
vidro alcança uma temperatura de 175 ºC e sua superfície externa
encontra-se a uma temperatura de 35 ºC. Considerando-se que a
condutividade térmica da fibra de vidro é igual a 0,040 W/m·°C,
determine o fluxo de calor através das paredes do forno.
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2.Uma barra de alumínio de 50 cm de comprimento e área de seção transversal de
5 cm² tem uma de suas extremidades em contato térmico com uma câmara de vapor de
água em ebulição (100 °C). A outra extremidade está imersa em uma cuba que contém
uma mistura bifásica de gelo fundente (0 °C):

A pressão atmosférica local é normal. Sabendo que o coeficiente de condutibilidade
térmica do alumínio vale 0,5 cal/s cm °C, calcule:
a) a intensidade da corrente térmica através da barra, depois de estabelecido o regime
permanente;
b) a temperatura numa seção transversal da barra, situada a 40 cm da extremidade mais
quente.
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