
CAIO 
BRENO

FÍSICA ... PROPAGAÇÃO 
DO CALOR

... 01/04/2020



2

 Propagação do calor

 Condução térmica

 Convecção térmica

 Irradiação térmica
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 Propagação do calor

 Resolução de exercícios
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         Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes:
I - O calor do Sol chega até nós por _________________________.
II - Uma moeda bem polida fica __________ quente do que uma moeda 
revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol.
III - Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor 
se dá para a outra extremidade por ________________________.
a) radiação - menos - condução.
b) convecção - mais - radiação.
c) radiação - menos - convecção.
d) convecção - mais - condução.
e) condução - mais - radiação.
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Resolução:

I - O calor do Sol chega até nós por _________________________.

II - Uma moeda bem polida fica __________ quente do que uma moeda 

revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol.

III - Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do 

calor se dá para a outra extremidade por ________________________.

RADIAÇÃO

MENOS

CONDUÇÃO

Gabarito: A
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       Sobre os processos de propagação de calor, analise as 
alternativas a seguir e marque a INCORRETA:
a) a convecção é observada em líquidos e gases.
b) a condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no 
vácuo.
c) o processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer 
sem a existência de meio material;
d) o calor é uma forma de energia que pode se transferir de um 
corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre 
eles.
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Condução térmica
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Gabarito: B

 O processo de propagação de calor ocorre 
apenas em meios materiais, não ocorrendo no 
vácuo;

 A transferência de energia térmica ocorre entre 
os átomos/as moléculas vizinhas em uma 
substância (meio material);

Resolução:
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       (UFSCar) Um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base 
relativamente pequena se comparada com sua altura. Ele contém 
água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é 
colocado sobre a chama de um fogão. A transmissão do calor por 
meio das moléculas da água durante seu aquecimento ocorre 
apenas por
a) condução.
b) convecção.
c) irradiação.
d) condução e convecção.
e) convecção e irradiação.
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Movimentação 
das massas do 

fluido.

Fonte térmica 
aquecendo o fluido

Resolução:

Representação ilustrativa da situação



Convecção térmica
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Gabarito: B

 O processo de propagação de calor ocorre 
apenas em meios materiais fluidos (líquidos e 
gases);

 A transferência de energia térmica ocorre por 
meio da movimentação das massas da 
substância (material fluido);

Resolução:
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       Marque a alternativa correta a respeito dos processos de 
propagação de calor.
a) Os processos de propagação de calor por condução e 
convecção ocorrem em todos os tipos de meios.
b) O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo.
c) A convecção é o processo de propagação de calor que 
proporciona o efeito das brisas marítimas.
d) A condução térmica ocorre somente em líquidos.
e) A irradiação é um processo de transferência de calor que 
ocorre por meio de ondas eletromagnéticas pertencentes ao 
espectro visível.
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Gabarito: C
Resolução:
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       Assinale a alternativa correta que completa as lacunas das 
frases a seguir:

A caixa de isopor coberta de alumínio funciona como recipiente 
adiabático. O isopor tenta ______ a troca de calor com o meio 
por ________ e o alumínio tenta impedir _________.

a) impedir - convecção - irradiação do calor
b) facilitar - condução - convecção
c) facilitar - convecção - irradiação do calor
d) impedir - condução - irradiação do calor
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Gabarito: E
Resolução:

A caixa de isopor coberta de alumínio funciona como recipiente 

adiabático. O isopor tenta ___________ a troca de calor com o 

meio por ____________ e o alumínio tenta impedir a 

_____________________.

IMPEDIR

CONDUÇÃO

IRRADIAÇÃO DO CALOR
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