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1) A diferença de temperatura entre as partes interna e externa
do motor de um automóvel é de 450 °C. De quanto será essa
diferença, expressa em Fahrenheit?
a) 380 °F
b) 620 °F
c) 980 °F
d) 450 °F
e) 810 °F
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2) Ao longo do ano de 2015, a temperatura média na cidade de
Fortaleza foi de 28 °C. Na escala Fahrenheit, essa temperatura
corresponde a
a) 82,4°F
b) 41,2°F
c) 103,1°F
d) 28°F
e) 61,9°F
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3) A temperatura corporal humana pode variar entre 35 °C e 42
°C na escala Celsius. Determine os valores desses limites na
escala absoluta Kelvin.
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4) Na tabela a seguir, temos os valores das temperaturas dos
pontos de fusão e de ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano.
Quais seriam esses valores na escala kelvin?

Substância Ponto de Fusão (℃) Ponto de Ebulição 
(℃)

Oxigênio -218,4 -183

Fenol 43 182

Pentano -130 36,1
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5) (Unesp 2003) 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.
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6) (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 ℃. Qual o valor
dessa diferença na escala Fahrenheit?
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7) Julgue as afirmações abaixo:

( ) I – A escala Celsius atribui 0° para o ponto de fusão do gelo e
100° para o ponto de ebulição da água;
( ) II – O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a -273°C;
( ) III – 1°C equivale a 1°F.
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Utilizando as diferentes fontes de pesquisa (livro didático,
internet...), pesquise sobre as Escalas Termométricas estudadas
(Escala Celsius, Escala Fahrenheit e Escala Kelvin), verificando
quais são as localidades mundiais (regiões, países..) que cada
uma delas é mais utilizada.
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❑ Propagação do calor

▪ Condução térmica
▪ Convecção térmica
▪ Irradiação térmica
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