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ASSUNTO: Frente A - Resoluções 7º ano – FÍSICA – Gabriel Neiva 

 
Lista 01 

 
01. Letra a 

O calor é a energia térmica em movimento, sendo que esse movimento ocorre, pois, os corpos estão tentando 
atingir o equilíbrio térmico entre si. 

 
02. Letra b 

Só vai ocorrer transferência de calor de forma espontânea se os corpos estiverem com temperaturas distintas e 
tentando atingir o equilíbrio térmico. 

 
03. Letra c 

Os corpos só estão em equilíbrio térmico se suas temperaturas forem exatamente a mesma. 
 
04. letra b 

É a energia térmica em movimento, tentando igualar as temperaturas dos corpos. 
 
05. Letra d 

II – O equilíbrio térmico só ocorre quando as temperaturas se igualam. 
IV - É a energia térmica em movimento, tentando igualar as temperaturas dos corpos. 

 
06. Letra d 

A transferência de energia ocorre na tentativa de atingir o equilíbrio térmico. 
 
07. Letra c 

Um corpo que cede calor está reduzindo a quantidade de energia térmica dentro de si, logo sua temperatura vai 
reduzir. 

 
08. Letra b 

A escala é chamada de absoluta quando ela se inicia no Zero Absoluto, logo as moléculas estariam supostamente 
paradas, ou seja, sem energia cinética. 

 
09. Letra a 

As duas escalas são divididas em 100 partes, logo tudo que mudar em uma deverá mudar na outra igualmente. 

 
 
10. Letra b 

Só sentimos o ferro quente porque sua temperatura é maior que nossa, então recebemos calor do ferro. 
 
11. Letra d 

Como a escala Celsius é dividida em 100 parte e a Fahrenheit é dividida em 180, devemos multiplicar a variação 
da escala Celsius por 1,8 e depois somar com 32 como representado abaixo. 
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12. R: 122ºF e 323K 
Assim como na questão anterior, devemos analisar quantos graus a escala Celsius mudou e multiplicar por 1,8 
pois a escala Fahrenheit sofrerá uma mudança 1,8 vezes maior. Já na escala Kelvin a mudança é a mesma, no 
caso 50 unidades. 

 
 
13. Letra b 

Na escala Fahrenheit houve uma mudança de 9 unidade e para transformar para Celsius devemos dividir por 1,8 
pois estamos saindo de uma escala dividida em 180 partes e passando para outra com 100 partes. 

 
 
14. 108 ºF 

Como a escala Celsius sofre uma mudança de 60 unidades a escala Fahrenheit sofrerá uma mudança 1,8 vezes 
maior como representado. 

 
 


