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(U. Mackenzie-SP) Assinale a alternativa correta:

a) A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo.

b) No vácuo a única forma de transmissão do calor é por condução.

c) A convecção térmica só ocorre nos fluidos, ou seja, não se verifica no 
vácuo nem em materiais no estado sólido.

d) A irradiação é um processo de transmissão do calor que só se verifica em 
meios materiais.

e) A condução térmica só ocorre no vácuo; no entanto, a convecção térmica 
se verifica inclusive em materiais no estado sólido.
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Têm-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado A e
outro negro N, que ficam expostos ao Sol durante uma hora. Sendo inicialmente
as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte:

a) Ao fim de uma hora não se pode dizer qual temperatura é maior.

b) As temperaturas são sempre iguais em qualquer instante.

c) Após uma hora, a temperatura de N é maior do que a de A.

d) De início, a temperatura de A decresce (devido à reflexão) e a de N aumenta.

e) As temperaturas de N e de A decrescem (devido à evaporação) e depois
crescem.
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(UFRS) Se o vácuo existente entre as paredes de vidro de uma 
garrafa térmica fosse total, propagar-se-ia calor de uma parede para 
a outra apenas por:

a)convecção.

b)radiação.

c)condução.

d)convecção e radiação  

e)condução e convecção.
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(F.M.Pouso Alegre-MG) Você coloca a extremidade de uma barra de ferro 
sobre a chama, segurando-a pela outra extremidade. Dentro de pouco 
tempo você sente, através do tato, que a extremidade que você segura 
está se aquecendo. Podemos afirmar que: 

a) não houve transferência de energia no processo 

b) o calor se transferiu por irradiação 

c) o calor se transferiu por convecção 

d) o calor se transferiu por condução 

e) a energia transferida não foi energia térmica 
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