
 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Exercícios de referência – 1° Bimestre 9° Ano – Física – Prof. Girão 
 

Questões propostas 

Sugere-se o cálculo por meio da analogia com o 

Teorema de Tales, conforme proposto em sala: 

 

1. 122°F para °C 

Tc−0

100
=

122−32

180
 Tc = 50°C. 

Também é possível perceber que Tf fica a 90 unidades 

de distância da temperatura de ebulição da água e 

também a 90 unidades de distância da temperatura de 

fusão do gelo. Assim, na escala Celsius, a temperatura 

em questão deve estar à mesma distância das 

temperaturas de ebulição da água e fusão do gelo, ou 

seja, metade de 100 = 50°C. 

2. 77°F para °C 

Tc−0

100
=

77−32

180
 Tc = 25°C. 

Também é possível perceber que Tf fica a 135 unidades 

de distância da temperatura de ebulição da água e a 45 

unidades de distância da temperatura de fusão do gelo. 

Assim, na escala Celsius, a temperatura em questão 

deve estar à razão de 1/4 : 3/4, de 100  25°C : 75°C. 

Portanto, a temperatura desejada é 25°C (fração da 

porção inferior da escala). 

3. 10°C para °F 

10−0

100
=

Tf−32

180
 Tf = 50°F. 

Também é possível perceber que Tc fica a 90 unidades 

de distância da temperatura de ebulição da água e a 10 

unidades de distância da temperatura de fusão do gelo. 

Assim, na escala Fahrenheit, a temperatura em questão 

deve estar à razão de 1/10 : 9/10, de 180  18°F : 

162°C (9x18°F). Portanto, a temperatura desejada é 

18°F acima da temperatura de fusão do gelo (32°F), ou 

seja, 18+32 = 50°F. 

 

 

4. 25°C para °F 

25−0

100
=

Tf−32

180
 Tf = 77°F. 

Também é possível perceber que Tc fica a 75 unidades 

de distância da temperatura de ebulição da água e a 25 

unidades de distância da temperatura de fusão do gelo. 

Assim, na escala Fahrenheit, a temperatura em questão 

deve estar à razão de 1/4 : 3/4, de 180  45°F : 

135°C (3x45°F). Portanto, a temperatura desejada é 

45°F acima da temperatura de fusão do gelo (32°F), ou 

seja, 45+32 = 77°F. 

5. 0°F para °C 

Tc−0

100
=

0−32

180
 Tf = – 17,7°C. 

Note-se que dessa vez não é intuitivo encontrar por 

inspeção as frações envolvidas. 

6. 100°F para °C 

Tc−0

100
=

100−32

180
 Tf = 37,7°C. 

Note-se que dessa vez não é intuitivo encontrar por 

inspeção as frações envolvidas. 

Cabe comentar que essa é a temperatura usualmente 

indicada para se considerar que uma pessoa está com 

febre (atingiu três dígitos). 

7. Obter as temperaturas de fusão e ebulição da 

água em K (Kelvin) e em °Ra (graus Rankine). 

Sabendo-se que o zero absoluto é indicado por –273°C, 

tem-se: 

 

Assim, as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da 

água são, respectivamente, 273K e 373K. 

Para a escala Rankine, o primeiro passo é obter a 

temperatura do zero absoluto em Fahrenheit: 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

−273−0

100
=

Tf−32

180
 Tf =–460°F. (valor aproximado) 

Analogamente, na escala Rankine (°R), que é uma 

escala absoluta com subdivisões baseadas na escala 

Fahrenheit, tem-se: 

 

Então, as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da 

água são, respectivamente, 492°Ra e 672°Ra. 

Exercícios complementares 

8.  (Unievangélica GO/2014) Leia a notícia a seguir. 

 

Ginastas usam 'freezer' a 140º Celsius negativos para tratar 

lesões. 

Disponível em: 

<http://esporte.uol.com.br/ginastica/ultimasnoticias/2013/09/20/ginastas-usam-

freezer-a--140-para-tratar-lesoesangustiante.htm>.Acesso em: 20 set. 2013. 

 

Considere que esses ginastas estavam inicialmente em uma 

sala com temperatura ambiente de 20 ºC. 

Ao irem para o 'freezer', sofreram uma mudança de 

temperatura de 

a) 100 ºF 

b) 140 ºR 

c) 160 K 

d) 120 ºC 

 

9.  (PUC SP/2016) O Slide, nome dado ao skate futurista, 

usa levitação magnética para se manter longe do chão e 

ainda ser capaz de carregar o peso de uma pessoa. É o 

mesmo princípio utilizado, por exemplo, pelos trens 

ultrarrápidos japoneses.  

Para operar, o Slide deve ter a sua estrutura metálica 

interna resfriada a temperaturas baixíssimas, alcançadas 

com nitrogênio líquido. Daí a “fumaça” que se vê nas 

imagens, que, na verdade, é o nitrogênio vaporizando 

novamente devido à temperatura ambiente e que, para 

permanecer no estado líquido, deve ser mantido a 

aproximadamente –200 graus Celsius. Então, quando o 

nitrogênio acaba, o skate para de “voar”. 

 

Fumaça que aparenta sair do skate, na verdade, é nitrogênio 

em gaseificação (Foto: Divulgação/Lexus) 

Fonte: www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/07/comofunciona-o-skate-

voador-inspirado-no-filme-de-volta-para-o-futuro-2.html. Consultado em: 

03/07/2015 

 

Com relação ao texto, a temperatura do nitrogênio líquido, –

200ºC, que resfria a estrutura metálica interna do Slide, 

quando convertida para as escalas Fahrenheit e Kelvin, seria 

respectivamente: 

a) –328 e 73 

b) –392 e 73 

c) –392 e –473 

d) –328 e –73 

 

10. (UFV MG/2014) Um termômetro R construído com uma 

substância termométrica que indica –50 ºR para a 

temperatura de fusão do gelo e 150 ºR para a temperatura 

de ebulição da água, indica uma temperatura TR 

correspondente a 30 ºC na escala Celsius, conforme o 

diagrama apresentado na figura abaixo: 

 

Encontre o valor de TR na escala R. 

 

a) 10 ºR 

b) 20 ºR 

c) 30 ºR 

d) 15 ºR 

 

11. (UEFS BA/2014) A necessidade de medir o quente e o 

frio levou à construção do termômetro, e o 

aperfeiçoamento dessas medidas deu origem às várias 

escalas termométricas. 

A temperatura cuja indicação, na escala Celsius, corresponde a 

1/3 da respectiva indicação, na escala Fahrenheit, é igual, 

em °F, a 

 

a) 40  

b) 50 

c) 60  

d) 70 

e) 80  



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

12. (Fac. de Ciências da Saúde de Barretos SP/2013)  

A temperatura de 40 ºC no ser humano é considerada como 

aquela que anuncia o início da hipertermia ou excesso de calor. 

Considerando uma escala termométrica arbitrária E, cujos 

pontos fixos são –10 ºE para o ponto do gelo e 80 ºE para o 

ponto de vapor, sua indicação numérica para o estado inicial de 

hipertermia é 

 

a) 62. 

b) 26. 

c) –13. 

d) 32. 

e) 40. 

 

13. (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. 

 

14. (UEFS BA/2010) Um termômetro graduado em uma 

escala Y associa os valores 50ºY e – 30ºY, quando um 

outro termômetro graduado em uma outra escala arbitrária 

W registra 30ºW e – 10ºW, respectivamente. 

 

Com base nessas informações, é correto afirmar: 

 

a) As escalas Y e W nunca registrarão um mesmo valor. 

b) A unidade de medida da escala W é menor que a unidade da 

medida da escala Y. 

c) Qualquer indicação da escala Y será sempre igual ao triplo 

do valor assinalado pela escala W. 

d) A temperatura de ebulição da água é 30ºW e 50ºY. 

e) A indicação de 120ºY corresponde a 65ºW. 

 

15. (UFRR/2015) A Gran Sabana é uma região natural 

localizada no sul da Venezuela, no Planalto das Guianas, na 

parte sudeste do estado de Bolívar, estendendo-se até a 

fronteira com o Brasil. Tem uma temperatura média de 

23°C. Nela, convivem diversos grupos indígenas, dentre os 

quais os Pemons. Ela faz parte de um dos maiores Parques 

Nacionais da Venezuela, o Parque Nacional Canaima, onde 

se encontra o Salto Ángel que, com quase um quilômetro 

de altura, é a queda d'água mais alta do mundo.  

Uma família brasileira sai de Boa Vista às 13h00, 

quando os termômetros marcavam 35°C em direção à 

fronteira do Brasil com a Venezuela, com o objetivo de 

visitar a Gran Sabana. Ao chegar na cidade de Santa Elena 

de Uairém, município venezuelano fronteiriço com o Brasil, 

por volta das 16h00, os termômetros marcavam 68°F. 

À noite, os termômetros chegaram a marcar a 

temperatura de 59°F. Calcule a maior variação de 

temperatura, em °C, sofrida por essa família. 

 

a) 15 ºC 

b) 20 ºC 

c) 25 ºC 

d) 18 ºC 

e) 30 ºC 

 

16. (UEA AM/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: 

 

 

 

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. 

 

17. (PUC GO/2012) A energia da radiação cósmica de fundo 

possui um equivalente em temperatura de 2,7 kelvins. 

Indique, entre as alternativas seguintes, qual é o valor 

dessa temperatura na escala Celsius: 

 

a) 275,3 ºC 

b) –275,3 ºC 

c) 270,3 ºC 

d) –270,3 ºC 

 

18.  (UNCISAL/2009) Em um certo dia, a temperatura 

ambiente em Porto Alegre, RS, era de 10 ºC. No mesmo 

instante, em Maceió, AL, os termômetros registravam 

30ºC. Essa variação de temperatura, se registrada em 

termômetros graduados na escala Fahrenheit, seria de 

 

a) 18 ºF. 

b) 24 ºF. 

c) 32 ºF. 

d) 36 ºF. 

e) 42 ºF. 

  



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

19. (Aprofundamento) (URCA CE/2007) Uma escala 

termométrica X é construída de modo que um termômetro 

marque 10 °X e 90 °X, respectivamente, para as 

temperaturas de fusão e ebulição da água à pressão 

atmosférica normal. O valor da temperatura na escala X 

que corresponde a 30 °C é: 

 

a) 34 °X;  

b) 36 °X;  

c) 38 °X;  

d) 40 °X;  

e) 42 °X.  

 

20. (ESPCEX/2012) 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 

 

21. (UNIUBE MG/2014) Leia a seguinte notícia: 

“Santa Catarina registra temperatura mais baixa do ano com –

5,6ºC em Urupema. Mais treze municípios de SC tiveram 

mínimas abaixo de 0ºC, como Bom Jardim da Serra, com –

5ºC”. 

Disponível em: http://diariocatarinense.clicrbs.com.br. Acesso em: 01 out. 2014 

 

De acordo com a notícia acima, a temperatura na escala Kelvin 

na cidade de Urupema vale, aproximadamente: 

 

a) 100 

b) –275 

c) 30 

d) –180 

e) 267 

 

22. (Aprofundamento) (ACAFE SC/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 34ºC e, 

quando atinge 14cm, a temperatura equivale a 46ºC. 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 ºC, nessa medição é: 

 

a) 36  

b) 42  

c) 38 

d) 40 

23. (Aprofundamento) (UEFS BA/2015) O comprimento da 

coluna de mercúrio de um termômetro é de 5,0 cm, 

quando o termômetro está em equilíbrio no ponto de fusão 

do gelo, e 25,0 cm, quando o termômetro está em 

equilíbrio no ponto de vapor da água. Considerando-se que 

o comprimento da coluna é 16,8 cm, quando o termômetro 

está imerso em uma solução química, então a temperatura 

em que se encontra essa solução, em ºC, é igual a 

 

a) 59 

b) 56 

c) 53 

d) 50 

e) 47 

 

24. (UFJF MG/2015) Um professor de Física encontrou dois 

termômetros em um antigo laboratório de ensino. Os 

termômetros tinham somente indicações para o ponto de 

fusão do gelo e de ebulição da água. Além disso, na parte 

superior de um termômetro, estava escrito o símbolo ºC e, 

no outro termômetro, o símbolo ºF. Com ajuda de uma 

régua, o professor verificou que a separação entre o ponto 

de fusão do gelo e de ebulição da água dos dois 

termômetros era de 20,0 cm, conforme a figura abaixo. 

Com base nessas informações e na figura apresentada, 

podemos afirmar que, a 5,0 cm do ponto de fusão do gelo, 

os termômetros registram temperaturas iguais a: 

 

 

a) 25 ºC e 77 ºF. 

b) 20 ºC e 40 ºF. 

c) 20 ºC e 45 ºF. 

d) 25 ºC e 45 ºF. 

e) 25 ºC e 53 ºF. 

 

25. (PUC RJ/2010) Temperaturas podem ser medidas em 

graus Celsius (ºC) ou Fahrenheit (ºF). Elas têm uma 

proporção linear entre si. Temos: 32 Fº = 0 ºC; 20 ºC = 

68 ºF. Qual a temperatura em que ambos os valores são 

iguais? 

 

a) 40  

b) –20 

c) 100  

d) –40  

e) 0 

  



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

Gabarito 

 

8. c 

9. a 

10. a 

11. e 

12. b 

13. c 

14. e 

15. b 

16. b 

17. d 

18. d 

19. a 

20. c 

21. e 

22. d 

23. a 

24. a 

25. d 

 


