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1ª LISTA DE EXERCÍCIOS FÍSICA 
MOVIMENTO UNIFORME 

 
01. (Uniube-MG) No gráfico está representada a 

relação entre a escala termométrica Celsius (tc) e 

uma escala X (tx). Qual é a relação de tc em função 

de tx? 

 
 

02. Um corpo está numa temperatura que, em ºC, 

tem a metade do valor medido em ºF. Determine 

essa temperatura na escala Fahrenheit. 

 

03. (Unifor-CE) Uma escala de temperatura 

arbitrária X está relacionada com a escala Celsius 

de acordo com o gráfico abaixo. 

 
As temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da 

água, sob pressão normal, na escala X valem, 

respectivamente: 

 

a) -100 e 50   b) -100 e 0  c) -50 e 50 

d) 100 e -100  e) 100 e 50 

 

04. (MACK-SP) As escalas termométricas mais 

utilizadas atualmente são a Celsius, a Fahrenheit e 

a Kelvin. Se tomarmos por base a temperatura no 

interior do Sol, estimada em 2 x 10
7
 °C, podemos 

dizer que tal valor seria praticamente: 

a) o mesmo, se a escala termométrica utilizada 

fosse a Kelvin 

b) o mesmo, se a escala termométrica utilizada 

fosse a Fahrenheit 

c) 273 vezes o valor correspondente à medida 

efetuada na escala Kelvin 

d) 1,8 vezes o valor correspondente à medida 

efetuada na escala Fahrenheit 

e) 0,9 vez o valor correspondente à medida 

efetuada na escala Fahrenheit 

 

05. (Cesgranrio–RJ) Uma caixa de filme 

fotográfico traz a tabela apresentada abaixo, para o 

tempo de revelação do filme, em função da 

temperatura dessa revelação. 

 

 
 

A temperatura em °F corresponde exatamente ao 

seu valor na escala Celsius, apenas para o tempo de 

revelação, em min, de: 

 

a) 10,5  b) 9  c) 8  d) 7  e) 6 

 

06. (MACK-SP) O célebre físico irlandês William 

Thomsom, que ficou mundialmente conhecido pelo 

título de lorde Kelvin, entre tantos trabalhos que 

desenvolveu “criou” a escala termométrica 

absoluta. Essa escala, conhecida por escala Kelvin, 

conseqüentemente não admite valores negativos, e, 

para tanto, estabeleceu como zero o estado de 

repouso molecular. 

Conceitualmente sua colocação é consistente, pois 

a temperatura de um corpo se refere à medida: 

 

a) da quantidade de movimento das moléculas do 

corpo 

b) da quantidade de calor do corpo  

c) da energia térmica associada ao corpo 

d) da energia cinética das moléculas do corpo 

e) do grau de agitação das moléculas do corpo 

 



 

07. (UFAL) Um termômetro A foi calibrado de 

modo que o ponto de gelo corresponde a 2 °A e o 

ponto de ebulição da água corresponde a 22 °A. 

Esse termômetro de escala A e um termômetro de 

escala Celsius indicarão o mesmo valor para a 

temperatura de: 

 

a) 25  b) 13  c) 7,5  d) 5,0  e) 2,5 

 

08. (UNI-RIO) Um pesquisador, ao realizar a 

leitura da temperatura de um determinado sistema, 

obteve o valor -450. Considerando as escalas 

usuais (Celsius, Fahrenheit e Kelvin), podemos 

afirmar que o termômetro utilizado certamente não 

poderia estar graduado: 

 

a) apenas na escala Celsius 

b) apenas na escala Fahrenheit 

c) apenas na escala Kelvin 

d) nas escalas Celsius e Kelvin 

e) nas escalas Fahrenheit e Kelvin 

 

09. (U. Tocantins-TO) Numa determinada região, 

registrou- se certo dia a temperatura de X °C. Se a 

escala utilizada tivesse sido a Fahrenheit, a leitura 

seria 72 unidades mais alta. Determine o valor 

dessa temperatura. 

 

a) 50 °C  b) 72 °C c) 83,33 °C   

d) 150 °C  e) 1 220 °C 

 

10. (UEPI) Duas escalas termométricas arbitrárias, 

E e G, foram confeccionadas de tal modo que as 

suas respectivas correspondências com a escala 

Celsius obedecem à tabela abaixo. 

 

 
 

A relação de conversão entre as escalas E e G é 

dada por: 

 

11. (UFBA) As indicações para o ponto de fusão 

do gelo e de ebulição da água sob pressão normal 

de dois termômetros, um na escala Celsius e outro 

na escala Fahrenheit, distam 20 cm, conforme a 

figura. A 5 cm do ponto de fusão do gelo, os 

termômetros registram temperaturas iguais a: 

 
 

a) 25 °C e 77 °F 

b) 20 °C e 40 °F 

c) 20 °C e 45 °F 

d) 25 °C e 45 °F 

e) 25 °C e 53 °F 

 

12. (Unifor-CE) Fazendo-se passar vapor d’água 

por um tubo metálico oco, verifica-se que a sua 

temperatura sobe de 25 °C para 98 °C. Verifica-se 

também que o comprimento do tubo passa de 800 

mm para 801 mm. Pode-se concluir daí que o 

coeficiente de dilatação linear do metal vale, em 

°C
-1

: 

 

a) 1,2 x 10
-5

  

b) 1,7 x 10
-5

  

c) 2,1 x 10
-5

 

d) 2,5 x 10
-5

 

e) 2,9 x 10
-5

 


