
 
 

Agora que você leu sobre a importância das escalas termométricas e já 

sabe como fazer as conversões, que tal exercitar um pouquinho? Nós do 

PRAVALER listamos alguns exercícios para te ajudar a estudar e se 

preparar para as principais provas do país. 

 

Ah! Na última página tem o gabarito com algumas questões comentadas 

para você conferir como foi seu desempenho. Mas não vale colar, hein ;)  

 

Boa sorte! 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Confira na próxima página 



1. 

Unesp  

Uma panela com água é aquecida de 25°C para 80°C. A variação de temperatura sofrida pela 

panela com água, nas escalas Kelvin e Fahrenheit, foi de: 

 

a) 32 K e 105°F 

b) 55 K e 99°F 

c) 57 K e 105°F 

d) 99 K e 105°F 

e) 105 K e 32°F 

 

 

 

2.  

PUC RJ 

Temperaturas podem ser medidas em graus Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Elas têm uma 

proporção linear entre si. Temos: 32°F = 0°C; 20°C = 68°F.  

 

Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais?  

 

a) 40  

b) −20  

c) 100  

d) − 40  

e) 0 

 

 

3. 

UFPB 

Durante uma temporada de férias na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a 
apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber, com exatidão, a temperatura 
dele, usa um velho termômetro de mercúrio, que não mais apresenta com nitidez os números 
referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e aferir 
com precisão a temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do 
termômetro usando como pontos fixos as temperaturas do gelo e do vapor da água. Os 
valores que ela obtém são: 5 cm para o gelo e 25 cm para o vapor. Com essas aferições em 



mãos, a mãe coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer 
quando atinge a marca de 13 cm.  
 
Com base nesse dado, a mãe conclui que a temperatura do filho é de:  
 
a) 40,0 °C  

b) 39,5 °C  

c) 39,0 °C  

d) 38,5 °C  

e) 38,0 °C 

 

 

4. 

ITA 

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 60°C. Qual o valor 
dessa diferença na escala Fahrenheit? 
 
a) 33ºF 

b) 60ºF 

c) 92ºF 

d) 108ºF 

e) 140ºF 

 

 

5. 

IFBA 

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 36°F.  
 
Esta variação de temperatura expressa na escala Celsius é:  
 
a) ∆ = C 10°C  

b) ∆ = C 12°C  

c) ∆ = C 15°C  

d) ∆ = C 18°C  

e) ∆ = C 20°C 

 

 

6. 

Enem 2010 

Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e “temperatura” de forma diferente de 
como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como 
“algo quente” e temperatura mede a “quantidade de calor de um corpo”. Esses significados, 
no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. 
 
Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos 
corriqueiros de calor e temperatura? 
 
a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. 

b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da 

água. 

c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma 

panela. 

d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir 

sua temperatura. 

e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor 

temperatura do que a dele. 



 

 

7. 

Enem 2013 

Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de 
preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, 
foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida a 
lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das 
garrafas: a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desligada e 
atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. 

 
Esquema que representa duas garrafas sendo aquecidas por uma lâmpada incandescente 

 

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante 
todo experimento, foi 

a) igual no aquecimento e igual no resfriamento. 

b) maior no aquecimento e igual no resfriamento. 

c) menor no aquecimento e igual no resfriamento. 

d) maior no aquecimento e menor no resfriamento. 

e) maior no aquecimento e maior no resfriamento. 

 

8. 

UEPG 

A temperatura é uma das grandezas físicas mais conhecidas dos leigos. Todos os dias boletins 
meteorológicos são divulgados anunciando as prováveis temperaturas máxima e mínima do 
período. A grande maioria da população conhece o termômetro e tem o seu próprio conceito 
sobre temperatura.  
 
Sobre temperatura e termômetros, assinale o que for correto.  
 



(01) A fixação de uma escala de temperatura deve estar associada a uma propriedade física 
que, em geral, varia arbitrariamente com a temperatura.  

(02) Grau arbitrário é a variação de temperatura que provoca na propriedade termométrica 
uma variação correspondente a uma unidade da variação que esta mesma propriedade sofre 
quando o termômetro é levado do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água.  

(04) Temperatura é uma medida da quantidade de calor de um corpo.  

(08) A água é uma excelente substância termométrica, dada a sua abundância no meio 
ambiente.  

(16) Dois ou mais sistemas físicos, colocados em contato e isolados de influências externas, 
tendem para um estado de equilíbrio térmico, que é caracterizado por uma uniformidade na 
temperatura dos sistemas. 

 

 

9. 

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 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°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. 

 

 

10. 



FGV SP 

Em relação à termometria, é certo dizer que: 
 

a) -273 K representa a menor temperatura possível de ser atingida por qualquer substância. 

b) A quantidade de calor de uma substância equivale à sua temperatura. 

c) Em uma porta de madeira, a maçaneta metálica está sempre mais fria que a porta. 

d) A escala Kelvin é conhecida como absoluta porque só admite valores positivos. 

e) O estado físico de uma substância depende exclusivamente da temperatura em que ela se 
encontra. 

 

 

11. 

Mackenzie SP 

Na escala termométrica X, ao nível do mar, a temperatura do gelo fundente é -30 °X e a 
temperatura de ebulição da água é 120 °X. A temperatura na escala Celsius que corresponde 
a 0 °X é: 

a) 15 °C 

b) 20 °C 

c) 25 °C 

d) 28 °C 

e) 30 °C 

 

 

12. 

UEL PR 

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)   32°C 

b)   273°C 

c)   37,7°C 

d)   212°C 

e)   -17,7°C 

 

 

13. 

Unifesp SP/1ªFase 

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: 

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. 

e) O equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos e porque é 
preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo. 

 

 

14. 

UEG GO 



Uma senhora, com um filho hospitalizado, vem chorando pela rua e para alguém, ao acaso, 
suplicando-lhe que explique as estranhas palavras do médico sobre o estado de seu filho: 
“Minha senhora, a temperatura corporal de seu filho sofreu uma variação de +2 K”. 

Considerando o que foi dito pelo médico, qual seria a resposta CORRETA para se dar a essa 
mãe desesperada? 

a) “O seu filho sofreu uma variação de temperatura de –271°C”. 

b) “A temperatura corporal de seu filho diminuiu 2°C”. 

c) “A temperatura corporal de seu filho é de 99°F”. 

d) “A temperatura corporal de seu filho aumentou 2°C”. 

e) “O seu filho sofreu uma variação de temperatura de +275°C”. 

 

14. 

ITA SP 

Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de 
temperatura. Nessa nova escala, os valores de 0 (zero) a 10 (dez) correspondem 
respectivamente a 37°C e 40°C. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas escalas 
é aproximadamente 

a) 52,9°C 

b) 28,5°C 

c) 74,3°C 

d) -8,5°C 

e) -28,5°C 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUESTÃO ALTERNATIVA CERTA 

01 B 

02 D 

03 A 

04 D 

05 E 

06 A 

07 E 

08 02 e 16 

09 B 

10 D 

11 B 

12 E 

13 B 

14 A 

 

 
Algumas questões comentadas: 

 
1.  

Primeiro precisamos saber qual foi a variação na escala Celsius. Esse valor é obtido através 

da diferença entre o valor final e o valor inicial:  

ΔC = C2 - C1 
ΔC = 80 - 25 
ΔC = 55 °C 

 

Quando a temperatura varia 1° na escala Celsius, ela sofre a mesma variação na escala 

 GABARITO 



Kelvin. Portanto, se a variação foi de 55° na escala Celsius, também foi de 55 em na escala 

Kelvin. Na escala Fahrenheit, essa mesma variação é dada por: 

C = F 
5    9 

Substituindo C por 55, temos:  
 

55 = F 
 5      9 
11 = F 
        9 

F = 9.11 
F = 99 °F 

 
 
 

2.  

A equação de conversão entre as escalas é: 

 
 
 
 

3.  
A figura mostra os dados: 

  
 

 

4. 

Para fazer a conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit, usa-se a seguinte fórmula: 
ΔTC =  ΔTF  
 5         9    

Substituindo 60°C da equação acima, temos 
60 = ΔTF 

     5       9        
12 = ΔTF 

       9 
ΔTF  = 12.9 



ΔTF = 108 °F 

 
 

5. 

A equação de variação de temperaturas para as duas escalas mencionadas é: 

 
 
 

6. 

Os conceitos corriqueiros mostram-se limitados para explicar o motivo de a temperatura da 
água ficar constante enquanto ela entra em ebulição. Isso acontece porque, de acordo com o 
exemplo fornecido pelo enunciado da questão, se continuamos fornecendo calor a um corpo, 
o natural é que ele continue aumentando sua temperatura, e não é o que acontece durante 
as mudanças de fase, quando as temperaturas permanecem constantes mesmo se o corpo 
estiver recebendo calor. 
 

 

7. 

As cores das garrafas determinam a sua capacidade de absorver energia, que, nesse caso, é o 
calor. A cor branca reflete praticamente todo o calor que recebe, absorvendo pouco calor. Já 
a cor preta absorve a maior parte da energia que recebe. 

Sendo assim, enquanto a luz permanecer acesa, a garrafa preta absorverá mais calor e 
aumentará mais a sua temperatura em comparação à garrafa branca. 

Quando a lâmpada é desligada, a garrafa preta, que estava mais aquecida, emite mais calor 
do que a garrafa branca. Portanto, também varia mais a sua temperatura. 

Resumindo: a variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, será 
maior no aquecimento e maior no resfriamento, conforme a alternativa E. 

 

 
 
 


