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Matemática 2 º Ano  

Atividade para quinta-feira (30 de abril de 2020) – 2 hora-aula. 

 

                    Matemática 9 Estatística – página 41 –exercício 6 e 7 

 

FÍSICA 2º Ano  

Resposta da atividade de quarta – feira (29 de abril de 2020)  

 

Exercícios extras: 

• Quem não conseguir imprimir copie no caderno e responda. Essas 
atividades receberão visto posteriormente. 

 

 

Ao mergulhar as mãos em B, o aluno terá duas sensações térmicas diferentes: a mão que estava 

em C perceberá a água de B mais fria que a mão que estava em A. Com base nesse experimento 

simples, o aluno pode concluir que a sensação térmica não é suficiente para definir o estado 



térmico de um sistema, pois é possível experimentar sensações térmicas diferentes em um 

mesmo sistema (no caso, água no recipiente B). 

 

 

 

 

 

A solução está correta. A sensação térmica de frio não será alterada se a pessoa tomar duas 

xícaras de chá em vez de uma, porque a temperatura do corpo humano não varia 

significativamente quando ingerimos uma grande quantidade de líquido quente. O ser humano 

é homeotérmico, isto é, possui a capacidade de manter a temperatura corporal dentro de uma 

faixa razoavelmente estreita 9 em torno de 36,5°C; a temperatura da pele é no entanto, cerca 

de dois a três graus mais baixa, em geral), apesar das variações térmicas do ambiente. O 

equilíbrio térmico é conseguido pelo balanço entre a perda e a produção ou aquisição de calor 

por meio das reações térmicas do organismo. O fato de introduzir um líquido quente no corpo 

em um dia frio faz com que menos energia derivada do calor metabólico seja necessária para 

termorregular o corpo da pessoa, ao menos durante um curto intervalo de tempo. Isso pode 

suspender reações normais, como tremores, e diminuir a sensação subjetiva de frio, mesmo 

que, ao longo do processo, não haja variação significativa de temperatura global do corpo. 

Localmente (mãos, esôfago, estomago) haverá mudanças de temperatura por alguns instantes. 

Assim, a ação de beber duas xicaras de chá terá o mesmo efeito – local e transitório- de ingerir 

apenas uma como alívio contra o frio. 

 

 



Na primeira afirmação, Debora associa equivocadamente a temperatura da massa de leite com 

o calor; o calor deve ser relacionado com a energia interna em transito de um corpo para outro 

e não com a temperatura da amostra de um só corpo. A segunda afirmação é correta, já que 

estabelece uma relação direta entre a temperatura da amostra e sua energia interna. 

 

 


