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❑ Escalas Termométricas

▪ Escala Fahrenheit (ºF)
▪ Escala Celsius (ºC)
▪ Escala Kelvin (Absoluta)
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ESCALAS TERMOMÉTRICAS
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CONVERSÃO DE ESCALAS
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1) (UNESP) A temperatura mais alta registrada sobre a Terra foi de 136°F,
em Azizia, Líbia, em 1922, e a mais baixa foi de –127°F, na estação Vostok,
Antártida, em 1960. Os valores dessas temperaturas, em °C, são,
respectivamente,
a) 53,1 e–76,3.
b) 53,1 e–88,3.
c) 57,8 e–76,3.
d) 57,8 e–79,3.
e) 57,8 e–88,3.
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2) (ACAFE – SC) A variação da temperatura corporal pode ser
considerada um mecanismo de aviso que algo no corpo está
com problemas. A temperatura de 36,8 ºC é considerada
normal para o corpo humano e, após 38 ºC, é considerada
febre. De acordo com a Física, a alternativa correta sobre
temperatura é:



a) A temperatura é uma grandeza física vetorial;

b) A escala de temperatura chamada Kelvin não apresenta
valores negativos;

c) O zero absoluto aparece apenas na escala Celsius;

d) Quanto maior a agitação das moléculas de um corpo,
menor será sua temperatura.
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3) (Imed – MG) Uma temperatura é tal que 18 (dezoito) vezes o
seu valor na escala Celsius é igual a – 10 vezes o seu valor na
escala Fahrenheit. Determine essa temperatura.

a) 8 ºF
b) 16 ºF
c) 32 ºF
d) 64 ºF
e) 128 ºF
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4) (Vunesp) Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de
mercúrio sob a língua de umpaciente, por exemplo, ela sempre aguarda
algumtempoantesde fazer a sua leitura.
Esse intervalode tempoénecessário

a) Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do
paciente.
b) Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo
tubo capilar.



c) Para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo
capilar.

d) Devido à diferença entre os valores do calor específico do
mercúrio e do corpo humano.

e) Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do
coeficiente de dilatação do mercúrio.
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5) (UERN) Em um determinado aeroporto, a temperatura
ambiente e 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 e igual a 3,4, então a temperatura registrada na
escala Kelvin nesse mesmo instante é de:



a) 272 K

b) 288 K

c) 293 K

d) 301 K
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