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1- Um aluno do canal educação, viu uma reportagem que dizia que a
temperatura na cidade de Pedro II – PI, seria de 40° C. Lembrando das aulas de
física que tinha assistido no programa de mediação tecnológica, decidiu
calcular o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Qual a temperara
encontrada pelo aluno é

a) 313.

b) 4,444.

c) 39,2.

d) 2,25.

e) 104.
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2 - Um termômetro digital, localizado em uma praça na Inglaterra, marca a
temperatura de 86 ºF. Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a

a) 20 °C

b) 30 °C

c) 40 °C

d) 50 °C

e) 60 °C
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3 - 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

b) ∆ C = 12ºC

c) ∆ C = 15ºC

d) ∆ C = 18ºC

e) ∆ C = 20ºC
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4 - A água está difundida na natureza nos estados líquido, sólido e gasoso
sobre 73% do planeta (…).

Em seu estado natural mais comum, é um líquido transparente, sem sabor
e sem cheiro, mas que assume a cor azul-esverdeada em lugares
profundos. Possui uma densidade máxima de 1 g/cm3 a 4C, e o seu calor
específico é de 1 cal/gC (…).

(Macedo, Magno Urbano de & Carvalho, Antônio. Química, São Paulo: IBEP,
1998. p. 224-5)
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Utilizando-se a escalar Kelvin, o valor da temperatura na qual a água possui
densidade máxima é igual a

a) 180

b) 212

c) 269

d) 277

e) 378
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5 – Um aluno do polo de São Gonçalo do Gurgueia – PI, deseja aquecer uma
quantidade de agua igual a 100 g, ocasionando uma variação de temperatura
de 20° C. Qual a quantidade de calor necessária para esse aquecimento?
Adote: o calor específico da água igual a 1 cal/g.°C.

a) 1000 cal

b) 1500 cal

c) 2000 cal

d) 2500 cal

e) 3000 cal

9



6 – Um aluno do polo de Jerumenha– PI, deseja aquecer uma quantidade de
agua igual a 200 g, ocasionando uma variação de temperatura de 10° C.
Qual a quantidade de calor necessária para esse aquecimento? Adote: o
calor específico da água igual a 1 cal/g.°C.

a) 1000 cal

b) 1500 cal

c) 2000 cal

d) 2500 cal

e) 3000 cal

10



7 – Em uma experiência um professor de física, deseja derreter por completo
200 g de gelo, que se encontra na temperatura de fusão. Qual a quantidade de
calor deve ser fornecida para o gelo para que ele derreta por completo? Adote
o calor latente de fusão do gelo igual a 80 cal/g.

a) 10 000 cal

b) 16 000 cal

c) 20 000 cal

d) 20 500 cal

e) 30 000 cal
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