
Lista de Física  - Frente A , 7º Ano 

 

1.  O célebre físico irlandês William Thomsom, que ficou mundialmente conhecido pelo título 

de lorde Kelvin, entre tantos trabalhos que desenvolveu “criou” a escala termométrica 

absoluta. Essa escala, conhecida por escala Kelvin, consequentemente não admite valores 

negativos, e, para tanto, estabeleceu como zero o estado de repouso molecular. 

Conceitualmente sua colocação é consistente, pois a temperatura de um corpo se refere à 

medida:  

a) da quantidade de movimento das moléculas do corpo  

b) da quantidade de calor do corpo  

c) da energia térmica associada ao corpo  

d) da energia cinética das moléculas do corpo  

e) do grau de agitação das moléculas do corpo 

2. Um pesquisador, ao realizar a leitura da temperatura de um determinado sistema, obteve o 

valor 450. Considerando as escalas usuais (Celsius, Fahrenheit e Kelvin), podemos afirmar que 

o termômetro utilizado certamente não poderia estar graduado:  

a) apenas na escala Celsius  

b) apenas na escala Fahrenheit  

c) apenas na escala Kelvin  

d) nas escalas Celsius e Kelvin  

e) nas escalas Fahrenheit e Kelvin 

 

3. Calor é: 
a) energia em trânsito de um corpo para outro, quando entre eles há diferença de 
temperatura 
b) medido em graus Celsius 
c) uma forma de energia que não existe nos corpos frios 
d) uma forma de energia que se atribui aos corpos quentes 
e) o mesmo que temperatura 
 

4. O fato de o calor passar de um corpo para outro deve-se a: 
a) quantidade de calor existente em cada um.                            
b) diferença de temperatura entre eles. 
c) energia cinética total de suas moléculas.                                
d) o número de calorias existentes em cada um. 

e) nada do que se afirmou acima é verdadeiro.  
 

5. Um sistema A está em equilíbrio térmico com outro B e este não está em equilíbrio térmico 
um outro C. Então, podemos dizer que: 



a) os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor. 
b) a temperatura de A é diferente da de B. 
c) os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. 
d) a temperatura de B é diferente da de C, mas C pode ter temperatura igual à do sistema A. 
e) nenhuma das anteriores.   
 

6. Numa aula de Física, um aluno é convocado para explicar fisicamente o que acontece 

quando um pedaço de ferro quente é colocado dentro de recipiente contendo água fria. 

 

Ele declara: “ o ferro é quente porque contém muito calor. 
A água é mais fria que o ferro porque contém menos calor que ele. Quando os dois ficam 
juntos, parte do calor contido no ferro passa para a água, até que eles fiquem com o mesmo 
nível de calor… e, é aí que eles ficam em equilíbrio”. Tendo como referência as declarações do 
aluno e considerando os conceitos cientificamente corretos, analise as seguintes proposições: 
I. Segundo o conceito atual de calor, a expressão: “ O ferro é quente porque contém muito 
calor”, está errada. 
II. Em vez de declarar: “… parte do calor contido no ferro passa para a água”, o aluno deveria 
dizer que “ existe uma transferência de temperatura entre eles”. 
III. “ … até que eles fiquem com o mesmo nível de calor…e, aí é que eles ficam em equilíbrio” 
´correto, pois quando dois corpos atingem o equilíbrio térmico seus calores específicos se 
igualam. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as proposições são verdadeiras           
b) Apenas a proposição I é verdadeira           
c) Apenas a proposição II é verdadeira 
d) Apenas a proposição III é verdadeira            
e) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
 

7. Para que dois corpos possam trocar calor é necessário que: 
I – estejam a diferentes temperaturas. 
II – tenham massas diferentes. 
III – exista um meio condutor de calor entre eles. 
Dessas afirmações, é (são) correta(s)? 
a) apenas a I.                  
b) apenas a II.                    
c) apenas a I e a II.                   
d) apenas a I e a III.                      
e) todas. 



8. Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde se faz vácuo. Suponha que 
o vácuo seja perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiente, 25°C. 
Depois de algum tempo, a temperatura ambiente se eleva a 30°C. Observa-se, então, que a 
marcação do termômetro 
a) eleva-se também, e tende a atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. 
b) mantém-se a 25°C, qualquer que seja a temperatura ambiente. 
c) tende a reduzir-se continuamente, independente da temperatura ambiente. 
d) vai se elevar, mas nunca atinge o equilíbrio térmico com o ambiente. 
e) tende a atingir o valor mínimo da escala do termômetro. 
 

9. Em algumas cidades brasileiras encontramos, em vias de grande circulação, termômetros 

que indicam a temperatura local medida na escala Celsius. Por causa dos jogos da Copa, no 

Brasil, os termômetros deverão passar por modificações que permitam a informação da 

temperatura também na escala Fahrenheit, utilizada por alguns países. Portanto, após essa 

adaptação, um desses termômetros que indique, por exemplo, 25 C, também apontará a 

temperatura de: 

a) 44 °F.   b) 58 °F.   c) 64 °F.   d) 77 °F.   e) 86 °F. 

 

10. No LHC (Grande Colisor de Hadrons), as partículas vão correr umas contra as outras em um 

túnel de 27 km de extensão, que tem algumas partes resfriadas a – 271 °C. Os resultados 

oriundos dessas colisões, entretanto, vão seguir pelo mundo todo. A grade do LHC terá 60 mil 

computadores. O objetivo da construção do complexo franco-suíço, que custou US$ 10 bilhões 

e é administrado pelo Cern (Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, na sigla em francês), é 

revolucionar a forma de se enxergar o Universo.  

 

A temperatura citada no texto, expressa nas escalas fahrenheit e kelvin, equivale, 

respectivamente, aos valores aproximados de:   

 

a) – 456 e 544    b) – 456 e 2   c) 520 e 544   d) 520 e 2   e) – 456 e – 2      

 

 

11. Num dia de muito frio, um termômetro digital americano instalado numa praça de uma pequena 

cidade litorânea registra 41° para espanto de todos. Um estudante percebe que a escala utilizada está em 



Fahrenheit (°F ) e decide criar uma tabela de equivalências para facilitar a leitura à população. O valor em 

°C (escala termométrica adotada no Brasil) referente à temperatura acima é de: 

 
a) 10 °C. 
b) 5 °C. 
c) -1 °C. 
d) - 5 °C. 
e) 0 °C. 

 

 

 

 

 


