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Matemática 2 º Ano  

Atividade para terça-feira (05 de maio de 2020) – 2 hora-aula. 
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FÍSICA 2º Ano  

Resposta da atividade de segunda – feira (04 de maio de 2020)  

 

Exercícios extras:  

OBS: Caso não consigam imprimir copie no caderno, essas atividades receberão visto 

posteriormente. 

 

1) No deserto, viajantes usam roupas de lã tanto durante o dia quanto á noite. Esquimós 

construíram iglus com blocos de neve compactada. Nas duas situações, como as 

pessoas alcançam maior conforto térmico? 

R: Tanto a lã como a neve são bons isolantes térmicos (compostos de substancias com 

baixa condutibilidade térmica), por isso são utilizadas nas situações descritas. No 

deserto, os viajantes vestem roupas de lã durante o dia para evitar aquecimento. Sem 

essa proteção, o viajante não suportaria a transmissão de calor do ambiente, que está 

a uma temperatura muito mais alta que do corpo humano. Além disso, as noites no 

deserto costumam ser muito frias; assim, durante a noite, a roupa de lã tem a função 

de diminuir o fluxo de calor da pessoa para o ambiente. 

Os esquimós construíram os iglus como blocos de neve compactada, que não é um 

bom condutor de calor. A neve mantém a temperatura interna do iglu mais elevada que 

a temperatura exterior, diminuindo a transmissão de calor do interior para o ambiente 

externo. 

2) Há prateleiras de refrigeradores mais antigos que não são feitas de placas inteiras, 

mas de grades. Para o bom funcionamento da geladeira também não é conveniente 

preencher totalmente os espaços disponíveis nas prateleiras. Por que o congelador 

da maior parte das geladeiras localiza-se na parte superior desses eletrodomésticos 

e qual é a relação existente entre a posição escolhida para o congelador e a forma de 

distribuir os alimentos dentro do refrigerador? 

 



R: O funcionamento de uma geladeira comum com congelador na parte superior pode 

ser explicado a partir da propagação de calor por convecção. O ar, que inicialmente, 

apresentava temperatura maior, entra em contato com o congelador, torna-se mais 

denso e tende a descer. Ao descer, empurra a porção de ar próxima à parte inferior 

da geladeira, que está a uma temperatura maior. Essa porção de ar tende a subir, 

pois é menos densa. Formam-se então correntes de convecção. Assim, as prateleiras 

dever ser modeladas como grades e não estar totalmente obstruídas para que as 

correntes de convecção circulem, mantendo constante a temperatura da parte interna 

da geladeira. 

 

 

 


