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LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 1 
 
Temperatura e Escalas 
 
1. Podemos confiar em nosso senso de quente e frio? 
 
a) Podemos confiar plenamente em nosso tato para medir temperaturas. 
b) Em algumas situações, como para verificar se uma pessoa está com febre, podemos confiar em nosso tato 
para medir temperaturas. 
c) O tato serve apenas como ponto de partida para avaliar temperaturas. 
d) O tato nunca deve ser usado para avaliar temperatura. 
 
2. (UFPR-PR) Analise as seguintes afirmações sobre conceitos de termologia: 
 
I) Calor é uma forma de energia. 
II) Calor é o mesmo que temperatura. 
III) A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. 
 
Está(ão) correta(s) apenas: 
 
a) I  b) II  c) III   d) I e II  e) I e III 
 
3. Julgue as afirmações abaixo: 
 
I – A escala Celsius atribui 0° para o ponto de fusão do gelo e 100º para o ponto de ebulição da água; 
II – O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a -273°C; 
III – 1°C equivale a 1°F. 
 
Estão corretas: 
 
a) I e II apenas 
b) I e III apenas 
c) I, II e III 
d) II e III apenas 
e) I apenas 
 
4. (Fatec SP) Lord Kelvin (título de nobreza dado ao célebre físico William Thompson, 1824-1907) estabeleceu 
uma associação entre a energia de agitação das moléculas de um sistema e a sua temperatura. Deduziu que a 
uma temperatura de -273,15 C, também chamada de zero absoluto, a agitação térmica das moléculas deveria 
cessar. 
Considere um recipiente com gás, fechado e de variação de volume desprezível nas condições do problema e, 
por comodidade, que o zero absoluto corresponde a –273 C. 
 
É correto afirmar: 
 
a)   O estado de agitação é o mesmo para as temperaturas de 100 C  e 100 K. 
b)   À temperatura de 0 C o estado de agitação das moléculas é o mesmo que a 273 K. 
c)   As moléculas estão mais agitadas a –173ºC do que a –127 C. 
d)   A -32 C  as moléculas estão menos agitadas que a 241 K. 
e)   A 273 K as moléculas estão mais agitadas que a 100 C. 
 
5. (Mackenzie-SP) Numa cidade da Europa, no decorrer de um ano, a temperatura mais baixa no inverno foi de 
23 ºF e a mais alta no verão foi de 86 ºF. A variação da temperatura, em graus Celsius, ocorrida nesse período, 
naquela cidade, foi: 
 
a) 28,0 ºC. b) 35,0 ºC. c) 40,0 ºC. d) 50,4 ºC. e) 63,0 ºC.  



6. (VUNESP-SP) Um estudante, no laboratório, deveria aquecer uma certa quantidade de água desde 25°C até 
70°C. Depois de iniciada a experiência ele quebrou o termômetro de escala Celsius e teve de continuá-la com 
outro de escala Fahrenheit. Em que posição do novo termômetro ele deve ter parado o aquecimento? 
 
a) 102 °F 
b) 38 °F 
c) 126 °F 
d) 158 °F 
e) 182 °F 
 
7. (MACKENZIE-SP) A temperatura, cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 vezes maior que a da escala Celsius, 
é: 
 
a) 50°C. 
b) 40°C. 
c) 30°C. 
d) 20°C. 
e) 10°C. 
 
8. A escala Reamur de temperatura, que hoje está em desuso, adotava para o ponto de gelo 0°R e para o ponto 
de vapor 80°R. A indicação que, nessa escala, corresponde a 86°F é. Dica. Construa a equação de conversão 
entre a escala Reamur e a Fahrenheit e depois faça a conversão. 
 
a)   16°R   b)   20°R   c)   24°R    d)   36°R    e)   48°R 
 
9. O álcool ou etanol possui ponto de fusão igual a -114,1 ºC e ponto de ebulição igual a +78,5ºC. É por isso que 
em temperatura ambiente (cerca de 20ºC) o álcool é um líquido. Passando para a escala Kelvin, o ponto de fusão 
e o ponto de ebulição do etanol são, respectivamente, iguais a quanto? 
 
10. (ITA-SP) O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a 
máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60ºC. Qual o valor desta diferença na 
escala Fahrenheit? 
 
11. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa 
temperatura? 
 
12. A temperatura de determinada substância é 50°F. A temperatura absoluta dessa substância, em kelvins, é de 
quanto? 
 
13. (FIA-SP) Um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária X, de tal forma que as temperaturas 
10ºX e 80ºX correspondem a 0ºC e 100ºC, respectivamente. A temperatura em X que corresponde a 50ºC é de 
quanto? 
 
14. A fim de diminuir o risco de explosão durante um incêndio, os botijões de gás possuem um pequeno pino com 
aspecto de parafuso, conhecido como plugue fusível. Uma vez que a temperatura do botijão chegue a 172ºF, a 
liga metálica desse dispositivo de segurança se funde, permitindo que o gás escape. Em termos de nossa escala 
habitual, o derretimento do plugue fusível ocorre, aproximadamente, a que temperatura? 
 
 
 
 


