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Você está em Pratique > Exercícios resolvidos (1) Um turista brasileiro sente-se mal durante uma viagem à Nova Iorque. Ao ser examinado em um hospital local a enfermeira lhe diz que sua temperatura no momento era 105°, mas que ele deveria ficar tranquilo, pois já havia baixado 4°. Após o susto, o turista percebeu que sua temperatura havia sido
medida em uma escala Fahrenheit. Qual era a sua temperatura anteriormente e qual sua temperatura atual? Anterior: 105°+4°=109°F Atual: 105°F (2) Um astrônomo analisa um buraco negro no espaço. Após muitos estudos ele chegou a conclusão que este corpo celeste tinha temperatura de 10K. Qual a temperatura do buraco negro em escala
Celsius? (3) Um estudante de física criou uma escala (°X), comparada com a escala Celsius ele obteve o seguinte gráfico: a. Qual a equação de conversão entre as duas escalas? b. Qual a temperatura do corpo humano (37°C) nesta escala? a. b. Como referenciar: "Questões de Termometria" em Só Física. Virtuous Tecnologia da Informação, 2008-2022.
Consultado em 28/07/2022 às 14:25. Disponível na Internet em Para transformar uma temperatura que está na escala de graus Celsius para a escala kelvin, basta somar o valor em graus Celsius com 273 ou com 273,15 (que é o mais exato), visto que 0ºC corresponde a 273,15 k: TK = TºC + 273,15 Assim, temos: Oxigênio: Ponto de Fusão: -218,4 +
273,15 = 54,75 k
Ponto de Ebulição: -183 + 273,15 = 90,15 k Fenol: Ponto de Fusão: 43 + 273,15 = 316,15 k
Ponto de Ebulição: 182 + 273,15 = 455,15 k Pentano: Ponto de Fusão: -130 + 273,15 = 143,15 k
Ponto de Ebulição: 36,1 + 273,15 = 309,25 k Voltar a questão O conhecimento sobre as escalas Kelvin, Celsius e
Fahrenheit são necessários para resolver os exercícios sobre escalas termométricas. Questão 1 (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 60ºC. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? a) 33ºF b) 60ºF c) 92ºF d)
108ºF e) 140ºF ver resposta Questão 2 (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. ver resposta Questão 3 Julgue as afirmações abaixo: I – A
escala Celsius atribui 0° para o ponto de fusão do gelo e 100º 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. Estão corretas: a) I e II apenas b) I e III apenas c) I, II e III d) II e III apenas e) I apenas ver resposta Questão 4 Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na
escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? ver resposta Resposta Questão 1 Para fazer a conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit, usa-se a seguinte fórmula: ΔTC = ΔTF 5
9 Substituindo 60°C da equação acima, temos 60 = ΔTF
5
9
12 = ΔTF
9 ΔTF = 12.9 ΔTF = 108 °F Alternativa d. voltar a
questão Resposta Questão 2 Primeiro precisamos saber qual foi a variação na escala Celsius. Esse valor é obtido através da diferença entre o valor final e o valor inicial: ΔC = C2 - C1 ΔC = 80-25 ΔC = 55 °C Quando a temperatura varia 1° na escala Celsius, ela sofre a mesma variação na escala Kelvin. Portanto, se a variação foi de 55° na escala
Celsius, também foi de 55 em na escala Kelvin. Na escala Fahrenheit, essa mesma variação é dada por: C = F 5 9 Substituindo C por 55, temos: 55 = F 5
9 11 = F
9 F = 9.11 F = 99 °F De acordo com os resultados obtidos, a alternativa correta é a letra b. voltar a questão Resposta Questão 3 A afirmação I e II estão corretas. A afirmativa III é
incorreta porque uma variação de 1º Celsius equivale a uma variação de 1,8°F. Portanto, letra “a”. voltar a questão Resposta Questão 4 C = F - 32 5
9 Se F = C, podemos reescrever a equação C = C - 32 5
9 9C = 5(C-32) 9C = 5C - 160 9C - 5C = -160 4C = -160 C = -160
4 C = - 40º A temperatura que coincide nas escalas Celsius e
Fahrenheit é - 40°. voltar a questão Assista às nossas videoaulas Exercícios resolvidos de Termometria para você treinar e detonar na sua próxima prova! Questão 1 (Unifesp) Um termômetro é encerrado dentro de um bulbo de vidro onde faz vácuo. Suponha que o vácuo seja perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiental,
25ºC. Depois de algum tempo, a temperatura ambiental se eleva a 30ºC. Observa-se, então, que a marcação do termômetro: a) eleva-se também, e tende a atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. b) mantém-se a 25ºC, qualquer que seja a temperatura ambiente. c) tende a reduzir-se continuamente, independente da temperatura ambiente. d) vai
se elevar, mas nunca atinge o equilíbrio térmico com o ambiente. e) tende a atingir o valor mínimo da escala do termômetro. RESOLUÇÃO: É muito mais simples do que parece: um termômetro sempre tende a entrar em equilíbrio térmico. Portanto, ele vai subir para 30ºC também. RESPOSTA: A Questão 2 (Espcex) Um termômetro digital, localizado
em uma praça da Inglaterra, marca a temperatura de 10,4 °F. Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a Alternativas a) – 5 °C b) –10 °C c) – 12 °C d) – 27 °C e) – 39 °C RESOLUÇÃO: Basta usar a fórmula: RESPOSTA: C Questão 3 (IFBA) O conjunto de valores numéricos que uma dada temperatura pode assumir em um termômetro constitui
uma escala termométrica. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada; nela, adotou-se os valores 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. Existem alguns países que usam a escala Fahrenheit, a qual adota 32 e 212 para os respectivos pontos de gelo e de vapor. a) ΔC = 10°C b) ΔC = 12°C c) ΔC = 15°C d) ΔC = 18°C
e) ΔC = 20°C RESOLUÇÃO: Quando falamos de variação de temperatura, podemos usar a fórmula: ΔθF = 1,8 . ΔθC 36 = 1,8 . ΔθC ΔθC = 20ºC Note: a questão também pode ser resolvida com simples regra de três. Em um termômetro, tivemos uma variação de 100ºC, no outro, de 180ºF. Portanto: 100ºC → 180ºF ΔθC → 36ºF Assim: ΔθC = 20ºC
RESPOSTA: E Questão 4 (PUCRJ) Temperaturas podem ser medidas em graus Celsius (Cº) ou Fahrenheit (Fº). Elas têm uma proporção linear entre si. Temos: 32 Fº = 0 Cº; 20 Cº = 68 Fº. Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais? a) 40 b) -20 c) 100 d) -40 e) 0 RESOLUÇÃO: Para fazer ambos os valores iguais, precisamos da fórmula de
conversão de temperaturas: Curiosidade: este é o único número que coincide nas duas escalas marcando a mesma temperatura. RESPOSTA: D Questão 5 (PUCSP) No LHC (Grande Colisor de Hádrons), as partículas vão correr umas contra as outras em um túnel de 27 km de extensão, que tem algumas partes resfriadas a -271,25ºC. Os resultados
oriundos dessas colisões, entretanto, vão seguir pelo mundo todo. A grade do LHC terá 60 mil computadores. O objetivo da construção do complexo franco-suíço, que custou U$ 10 bilhões e é administrado pelo Cern (Organização Européia de Pesquisa Nuclear, na sigla em francês), é revolucionar a forma de se enxergar o Universo. A temperatura
citada no texto, expressa nas escalas fahrenheit e kelvin, equivale, respectivamente, aos valores aproximados de: a) -456 e 544 b) -456 e 2 c) 520 e 544 d) 520 e 2 e) -456 e -2 RESOLUÇÃO: Novamente, basta utilizarmos a fórmula: θC = -456 ºF Já para transformar em kelvin, devemos usar: θK = θC + 273 θK = -271,25 + 273 θK = 2,25 K RESPOSTA: B
Questão 6 (Unesp) 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. RESOLUÇÃO: Novamente, uma questão com variação de temperatura. O primeiro passo é
encontrar a variação em celsius: ΔθC = 80 – 25 ΔθC = 55ºC Já a variação em Fahrenheit é feita da seguinte forma: ΔθF = 1,8 . ΔθC ΔθF = 1,8 . 55 ΔθF = 99ºF Agora para calcular a variação de temperatura em Kelvin é simples, pois ela se dá na proporção 1:1, ou seja, quando se varia 1 Kelvin, varia-se 1 grau em Celsius: ΔθK = ΔθC ΔθK = 55
RESPOSTA: B Para continuar treinando e aprendendo: 1 Exercícios de Termologia2 Videoaula sobre Termologia ⤵ Espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre Termologia. E se quiser ajuda para melhorar seu nível de Física em outras matérias, entre em contato comigo e escolha o curso de Física mais adequado para você! LEIA MAIS
Termometria você sabe o que é? Exercícios focados na FUVEST, UNICAMP, UNESP E UNIFESP Transferência de calor: condução térmica, convecção térmica e irradiação Me acompanhe nas redes sociais: curta a minha página no Facebook, me siga no Instagram, se inscreva no Youtube e participe do meu canal oficial no Telegram.
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