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01) Quando Fahrenheit definiu a escala 

termométrica que hoje leva o seu nome, o primeiro 

ponto fixo definido por ele, o 0ºF, corresponde à 

temperatura obtida ao se misturar uma porção de 

cloreto de amônia com três porções de neve, à 

pressão de 1atm. Qual é esta temperatura na 

escala Celsius? 

a) 32ºC 

b) 273ºC 

c) –17,7ºC 

d) 212ºC 

02) Um estudante construiu uma escala de 

temperatura E atribuindo o valor 0°E à temperatura 

equivalente a 20°C e o valor 100°E à temperatura 

equivalente a 104°F. Quando um termômetro 

graduado na escala E indicar 25°E, outro 

termômetro graduado na escala Fahrenheit 

indicará: 

a) 85 

b) 77 

c) 70 

d) 64 

03) A temperatura de determinada substância é 

50°F. A temperatura absoluta dessa substância, 

em kelvins, é  

a) 343 

b) 323 

c) 310 

d) 283 

04) Um turista brasileiro, ao desembarcar no 

aeroporto de Chicago, observou que o valor da 

temperatura lá indicado, em °F, era um quinto do 

valor correspondente em °C.  

O valor observado foi: 

a) - 2 °F  

b) 2 °F   

c) -4 °F  

d) 0 °F   

05) Quando se deseja realizar experimentos a 

baixas temperaturas, é muito comum a utilização 

de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu 

ponto normal de ebulição é de - 196 ºC.  

Na escala Kelvin, esta temperatura vale: 

a) 77 K 

b) 100 K 

c) 196 K 

d) 273 K 

06) Um recipiente, feito de um material cujo 

coeficiente de dilatação é desprezível, contém um 

gás perfeito que exerce uma pressão de 6,00 atm 

quando sua temperatura é de 111ºC. Quando a 

pressão do gás for de 4,00atm, sua temperatura 

será de: 

a) 440 K 

b) 347 K 

c) 290 K 

d) 256 K 

07) Quando se mede a temperatura do corpo 

humano com um termômetro clínico de mercúrio 

em vidro, procura-se colocar o bulbo do 

termômetro em contato direto com regiões mais 

próximas do interior do corpo e manter o 

termômetro assim durante algum tempo, antes de 

fazer a leitura.  

Esses dois procedimentos são necessários porque: 
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a) o equilíbrio térmico só é possível quando há 

contato direto entre dois corpos e porque demanda 

sempre algum tempo para que a troca de calor 

entre o corpo humano e o termômetro se efetive. 

b) é preciso reduzir a interferência da pele, 

órgão que regula a temperatura interna do corpo, e 

porque demanda sempre algum tempo para que a 

troca de calor entre o corpo humano e o 

termômetro se efetive. 

c) o equilíbrio térmico só é possível quando há 

contato direto entre dois corpos e porque é preciso 

evitar a interferência do calor específico médio do 

corpo humano. 

d) é preciso reduzir a interferência da pele, 

órgão que regula a temperatura interna do corpo, e 

porque o calor específico médio do corpo humano 

é muito menor que o do mercúrio e do vidro. 

08) 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 ºC, 

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 ºC. 

É correto afirmar: 

a) O estado de agitação é o mesmo para as 

temperaturas de 100 ºC  e 100 K. 

b) À temperatura de 0 ºC 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 ºC. 

d) A -32 ºC  as moléculas estão menos 

agitadas que a 241 K. 

09) Uma pessoa mediu a temperatura de seu 

corpo, utilizando-se de um termômetro graduado 

na escala Fahrenheit, e encontrou o valor 97,7oF. 

Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde 

a: 

a) 36,5oC 

b) 37,0oC 

c) 37,5oC  

d) 38,0oC  

10) 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 

a) 16°R 

b) 20°R 

c) 24°R 

d) 36°R 
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