
                                                                                           

 
 
 
 

TERMOMETRIA 
 
01. (Uerj 2015) No mapa abaixo, está representada a variação 

média da temperatura dos oceanos em um determinado mês do 
ano. Ao lado, encontra-se a escala, em graus Celsius, utilizada para 
a elaboração do mapa. 

 
Determine, em graus kelvins, o módulo da variação entre a maior e 
a menor temperatura da escala apresentada.  
   

02. (Uea 2014) Um turista estrangeiro leu em um manual de turismo 

que a temperatura média do estado do Amazonas é de 87,8 graus, 
medido na escala Fahrenheit. Não tendo noção do que esse valor 
significa em termos climáticos, o turista consultou um livro de Física, 
encontrando a seguinte tabela de conversão entre escalas 
termométricas: 

 Celsius Fahrenheit 

Fusão do gelo 0 32 

Ebulição da água 100 212 
 

Com base nessa tabela, o turista fez a conversão da temperatura 
fornecida pelo manual para a escala Celsius e obteve o resultado:  
a) 25.             b) 31.                c) 21.                d) 36.                e) 16.    
   

03. (Uerj 2014) Observe na tabela os valores das temperaturas dos 

pontos críticos de fusão e de ebulição, respectivamente, do gelo e 
da água, à pressão de 1 atm, nas escalas Celsius e Kelvin. 

Pontos críticos 
Temperatura 

°C K 

Fusão  0 273 

Ebulição  100 373 
 

Considere que, no intervalo de temperatura entre os pontos críticos 
do gelo e da água, o mercúrio em um termômetro apresenta uma 
dilatação linear. Nesse termômetro, o valor na escala Celsius 
correspondente à temperatura de 313 K é igual a  
a) 20                   b) 30                   c) 40                 d) 60    
   

04. (G1 - ifce 2014) Ao tomar a temperatura de um paciente, um 
médico do programa Mais Médicos só tinha em sua maleta um 
termômetro graduado na escala Fahrenheit. Após colocar o 
termômetro no paciente, ele fez uma leitura de 104°F. A 
correspondente leitura na escala Celsius era de   
a) 30.               b) 32.                   c) 36.                 d) 40.         e) 42.    
   

05. (Acafe 2014) Largamente utilizados na medicina, os 

termômetros clínicos de mercúrio relacionam o comprimento da 
coluna de mercúrio com a temperatura. Sabendo-se que quando a 
coluna de mercúrio atinge 2,0cm, a temperatura equivale a 34°C e, 
quando atinge 14cm, a temperatura equivale a 46°C. Ao medir a 
temperatura de um paciente com esse termômetro, a coluna de 
mercúrio atingiu 8,0cm. 
 

A alternativa correta que apresenta a temperatura do paciente, em 
°C, nessa medição é:  

a) 36                 b) 42              c) 38                d) 40    
   

06. (Espcex (Aman) 2013) Um termômetro digital, localizado em 

uma praça da Inglaterra, marca a temperatura de 10,4 °F. Essa 
temperatura, na escala Celsius, corresponde a  
a) –5 °C        b) –10 °C     c) –12 °C      d) –27 °C     e) –39 °C    
 

07. (Uern 2013) Em um determinado aeroporto, a temperatura 

ambiente é exibida por um mostrador digital que indica, 
simultaneamente, a temperatura em 3 escalas termométricas: 
Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se em um determinado instante a 
razão entre a temperatura exibida na escala Fahrenheit e na escala 
Celsius é igual a 3,4, então a temperatura registrada na escala 
Kelvin nesse mesmo instante é  
a) 272 K.          b) 288 K.         c) 293 K.       d) 301 K.    
   

08. (G1 - cftmg 2012) Um termômetro de mercúrio apresenta no 

ponto de fusão da água uma coluna de 20 mm de altura e, no ponto 
de ebulição, 80 mm. A uma temperatura de 92 °F, a coluna de 
mercúrio desse termômetro, em mm, é igual a  
a) 30.               b) 40.               c) 50.            d) 60.    
   

09. (G1 - ifba 2012) O conjunto de valores numéricos que uma dada 

temperatura pode assumir em um termômetro constitui uma escala 
termométrica. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada; nela, 
adotou-se os valores 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 para o 
ponto de ebulição da água. Existem alguns países que usam a 
escala Fahrenheit, a qual adota 32 e 212 para os respectivos pontos 
de gelo e de vapor. 

 
Certo dia, um jornal europeu informou que, na cidade de Porto 
Seguro, o serviço de meteorologia anunciou, entre a temperatura 

máxima e a mínima, uma variação F 36ºF.   Esta variação de 

temperatura expressa na escala Celsius é:  

a) C 10ºC     c) C 15ºC     e) C 20ºC      

b) C 12ºC    d) C 18ºC      

 
PROPAGAÇÃO DE CALOR 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
Leia a charge a seguir e responda à(s) questão(ões). 

 
01. (Uel 2017) Com base na charge e nos conceitos da 

termodinâmica, é correto afirmar que as luvas de amianto são 
utilizadas porque a condutividade térmica  
a) da cuia de cristal é menor que a do líquido.    
b) da cuia de cristal e a do amianto são iguais.    
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c) do amianto é menor que a da cuia de cristal.    
d) do amianto é maior que a da cuia de cristal.    
e) do amianto é maior que a do líquido.    
   

02. (G1 - cftmg 2016)  Analise as afirmações a seguir e assinale (V) 
para as verdadeiras ou (F) para as falsas. 
 

(     ) Ao segurar um corrimão de madeira e outro de metal, ambos 
à mesma temperatura, tem-se a sensação de que a madeira está 
mais quente porque ela conduz melhor o calor. 
(     ) Uma geladeira funcionando dentro de uma cozinha, sempre 
causará o aquecimento do ambiente. 
(     ) Considere dois materiais diferentes, de mesma massa e à 
mesma temperatura. Para que eles sejam aquecidos até atingirem 
uma mesma temperatura final, a quantidade de calor necessária 
será a mesma. 
(     ) Considere dois materiais iguais, de volumes diferentes e à 
mesma temperatura. Para que eles sejam aquecidos até atingirem 
uma mesma temperatura final, a quantidade de calor necessária 
será a mesma. 
A sequência correta encontrada é  
a) F, F, V, V.       b) V, V, F, F.        c) F, V, F, F.        d) V, F, F, V.    
 

03. (G1 - ifsp 2016) Observando um refrigerador, a geladeira comum 

de sua casa, um aluno escreveu as seguintes afirmações:  
I. A energia na forma de calor que sai dos alimentos chega ao 
congelador pelo processo de convecção na maior proporção e muito 
pouco por radiação.  
II. O congelador está situado na parte superior para receber o ar 
aquecido pelo calor dos alimentos.  
III. As camadas que formam as paredes da geladeira são 
intercaladas por material isolante para evitar a entrada de calor por 
condução.  
IV. Os espaços internos são divididos por grades vazadas que 
facilitam o movimento por convecção das massas do ar quente e 
frio.  
As afirmativas corretas são:  
a) I, II, III e IV.                b) I, II e III, apenas.       c) II e IV, apenas.    
d) II, III e IV, apenas.     e) III e IV, apenas.    
   

04. (Uece 2016) A humanidade acaba de chegar ao meio de um 

caminho considerado sem volta rumo a mudanças climáticas de 
grande impacto. Um estudo divulgado pelo serviço britânico de 
meteorologia mostrou que a temperatura média da Terra teve um 
aumento de 1,02°C no período correspondente ao início da 
Revolução Industrial até os dias atuais. É a primeira vez que se 
registra um aumento dessa magnitude e se rompe o patamar de um 
flagrante desequilíbrio no planeta. A fonte predominante e a forma 
de transmissão dessa energia térmica que chega à Terra é, 
respectivamente,  
a) o sol e a convecção.    
b) o efeito estufa e a irradiação.    
c) o efeito estufa e a circulação atmosférica.    
d) o sol e a irradiação.    
   

05. (Enem 2016) Num experimento, um professor deixa duas 

bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, 
sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos 
alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para 
isso o tato. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a bandeja 
de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, 
ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo 
sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com 
o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do 
gelo será maior. 
O aluno que responder corretamente ao questionamento do 
professor dirá que o derretimento ocorrerá  
a) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma 
maior condutividade térmica que a de plástico.    
b) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem 
inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio.    

c) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior 
capacidade térmica que a de alumínio.    
d) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor 
específico menor que a de plástico.    
e) com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a 
mesma variação de temperatura.     
 


