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1. (Uniara-2002) Ao tomar a temperatura de um paciente, um médico só dispunha de um termômetro 

graduado em graus Fahrenheit. Para se precaver, ele fez antes alguns cálculos e marcou no termômetro a 

temperatura correspondente a 40
o
C. Em que posição da escala de seu termômetro está essa marca? 

 

a) 80
o
F. b) 76

o
F. c) 108

o
F. d) 72

o
F. e) 104

o
F. 

 
2. (SpeedSoft-2001) Colocando dois termômetros (um graduado em Celsius e outro em Fahrenheit) num 

mesmo corpo, verificou-se que a indicação no termômetro Fahrenheit era 10 unidades menor que o triplo da 

indicada pela escala Celsius. Qual a temperatura do corpo em º F ? 

 

a) 10   b) 18,3  c) 35  d) 72  e) 95 

 

3. (PASUSP-2009) Com a finalidade de estudar o comportamento térmico de substâncias, foram aquecidas diferentes 
quantidades de água e óleo. Elas foram colocadas sob a ação de uma chama, com fluxo de calor constante, e nas 
mesmas condições ambientais. A tabela abaixo contém os dados obtidos no experimento. 
 

Tempo 
(s) 

Temperatura 
(°C) Água / 
200g 

Temperatura 
(°C) Água / 400g 

Temperatura (°C) 
Óleo / 200g 

0 18 18 18 
30 23 20 28 
60 27 23 40 
90 32 25 50 
120 36 27 59 
150 40 29 69 
180 45 32 81 

 
Dentre os 5 gráficos abaixo, assinale aquele que melhor representa o aquecimento de massas iguais de água e óleo, 
para o experimento realizado: 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 



 
e) 

 
 

4. (FATEC-2006) Duas escalas de temperatura, a Celsius (°C) e a Fahrenheit (°F), se relacionam de acordo 

com o gráfico. 

 
A temperatura em que a indicação da escala Fahrenheit é o dobro da indicação da escala Celsius é: 

 

a) 160°C b) 160°F c) 80°C d) 40°F e) 40°C 

 
5. (UFPR-2009) Durante certo experimento em águas profundas na Antártida, uma medição de temperatura 

foi realizada utilizando-se dois termômetros com escalas termométricas diferentes (°C e °F). Para espanto 

geral, os dois termômetros indicaram o mesmo valor numérico. O valor encontrado corresponde a:  

 

a) -20°C ou -20°F.  b) -30°C ou -30°F.  c) -10°C ou -10°F.  d) -40°C ou -40°F.  e) -35°C ou -35°F. 

 
6. (FEI-1996) Nas escalas Celsius e Fahrenheit representadas a seguir, estão anotadas as temperaturas de fusão 

de gelo e ebulição da água à pressão normal. Sabendo-se que o intervalo entre as temperaturas anotadas foram 

divididas em partes iguais, ao se ler 32 ºC, quanto marcará a escala Fahrenheit para a mesma temperatura?  

 
a) 112,6 

o
F b) 64,0 

o
F c) 89,6 

o
F d) 144,0 

o
F e) 100,0 

o
F 

 

7. (Fuvest-1992) A 10°C, 100 gotas idênticas de um líquido ocupam um volume de 1,0cm
3
. A 60°C, o volume 

ocupado pelo líquido é de 1,01cm
3
. Calcule: (Adote: calor específico da água: 1 cal/g.°C) 

 

a) A massa de 1 gota de líquido a 10°C, sabendo-se que sua densidade, a esta temperatura, é de 0,90g/cm
3
. 

 

b) o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. 

 
8. (ENEM-1999) A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que 



importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os 

efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem 

subterrâneos: 

I.  Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia pois estaria comprando mais 

massa por litro de combustível. 

II.  Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para 

cada litro. 

III.  Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação 

da gasolina estaria resolvido. 

Destas considerações, somente:  

 

a) I é correta.  b) II é correta.  c) III é correta. d) I e II são corretas. e) II e III são corretas. 

 

9. (Mack-1996) Ao se aquecer de 1°C uma haste metálica de 1 m, o seu comprimento aumenta de 2.10
-2

 mm. 

O aumento do comprimento de outra haste do mesmo metal, de medida inicial 80 cm, quando a aquecemos de 

20°C, é: 

 

a) 0,23 mm. b) 0,32 mm. c) 0,56 mm. d) 0,65 mm. e) 0,76 mm. 

 

10. (Mack-2004) As dilatações lineares de duas hastes metálicas A e B são dadas em função das respectivas 

variações de temperatura, de acordo com os diagramas ao lado. A haste A tem, a 0°C, o comprimento 

100,0000cm e a B, 100,1000cm. A temperatura na qual as hastes A e B apresentam o mesmo comprimento é: 

 
 

a) 800°C  b) 400°C  c) 200°C  d) 100°C  e) 50°C 

 
11. (UECE-1997) A figura a seguir ilustra um espelho esférico côncavo E. Sobre o eixo principal estão 

indicados pontos eqüidistantes, entre os quais se encontram o foco F e o centro da curvatura O. 

 
Se um objeto real é colocado no ponto N, a imagem conjugada pelo espelho se formará no ponto:   

 

a) M  b) Q  c) O  d) N  

 
12. (Fuvest-1992) A imagem de um objeto forma-se a 40cm de um espelho côncavo com distância focal de 

30cm. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho, é real, invertida e tem 3cm de altura. 

 

a) Determine a posição do objeto. 

 

b) Construa o esquema referente a questão representando objeto, imagem, espelho e raios utilizados e 

indicando as distâncias envolvidas. 

 

 



13. (UFRS-1998) A imagem de um objeto real, formada por um espelho convexo, é sempre: 

 

a) real, invertida e maior do que o objeto.  

b) real, direita e menor do que o objeto.  

c) real, direita e maior do que o objeto.  

d) virtual, invertida e maior do que o objeto.  

e) virtual, direita e menor do que o objeto. 

 

14. (Faap-1996) A respeito de um espelho convexo, sendo o objeto real, pode-se afirmar que: 

 

a) forma imagens diretas e diminuídas. 

b) não forma imagens diminuídas. 

c) suas imagens podem ser projetadas sobre anteparos. 

d) forma imagens reais. 

e) suas imagens são mais nítidas que as dadas pelo espelho plano. 

 

15. (SpeedSoft-2001) Desenhe (na própria figura) a imagem do objeto e classifique-a (real ou virtual; direita 

ou invertida; maior ou menor) 

a)  

  b)  

GABARITO 

 

1. Alternativa: E 2. Alternativa: E 3. Alternativa: E 4. Alternativa: A 5. Alternativa: D 

 

 
6. Alternativa: C 

 
7. a) m = 9 x 10

-3
 g 

b) γ = 2 x 10
-4

 
o
C

-1
 8. Alternativa: E 9. Alternativa: B 10. Alternativa: C 11. Alternativa: B 

 
12. a) p = 120 cm 

b)  

 
 

13. Alternativa: E 14. Alternativa: A 


