
Transformação de temperatura e de variações de temperatura 
 
1. (Uerj 2015)  No mapa abaixo, está representada a variação média da temperatura dos oceanos 
em um determinado mês do ano. Ao lado, encontra-se a escala, em graus Celsius, utilizada para a 
elaboração do mapa. 
 

 
 
Determine, em graus kelvins, o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura da escala 
apresentada.  
   
2. (G1 - ifba 2012)  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. 
 

 
 
Certo dia, um jornal europeu informou que, na cidade de Porto Seguro, o serviço de meteorologia 

anunciou, entre a temperatura máxima e a mínima, uma variação F 36ºF.   Esta variação de 

temperatura expressa na escala Celsius é:  
a) C 10ºC      
b) C 12ºC      
c) C 15ºC      
d) C 18ºC      
e) C 20ºC      
   
3. (G1 - ifce 2011)  Um estudante de Física resolveu criar uma nova escala termométrica que se 
chamou Escala NOVA ou, simplesmente, Escala N. Para isso, o estudante usou os pontos fixos de 
referência da água: o ponto de fusão do gelo (0° C), correspondendo ao mínimo (25° N) e o ponto de 



ebulição da água (100° C), correspondendo ao máximo (175° N) de sua escala, que era dividida em 
cem partes iguais. Dessa forma, uma temperatura de 55°, na escala N, corresponde, na escala 
Celsius, a uma temperatura de   
a) 10° C.     
b) 20° C.     
c) 25° C.     
d) 30° C.     
e) 35° C.   

Empuxo 
 

1. (Unesp 2015)  As figuras 1 e 2 representam uma pessoa segurando uma pedra de 12 kg  e 

densidade 3 3
2 10 kg / m ,  ambas em repouso em relação à água de um lago calmo, em duas 

situações diferentes. Na figura 1, a pedra está totalmente imersa na água e, na figura 2, apenas um 
quarto dela está imerso. Para manter a pedra em repouso na situação da figura 1, a pessoa exerce 

sobre ela uma força vertical para cima, constante e de módulo 1F .  Para mantê-la em repouso na 

situação da figura 2, exerce sobre ela uma força vertical para cima, constante e de módulo 2F .  

 

 
 

Considerando a densidade da água igual a 3 3
10 kg / m  e 2g 10 m / s ,  é correto afirmar que a 

diferença 2 1F F ,  em newtons, é igual a  

a) 60.     
b) 75.     
c) 45.     
d) 30.     
e) 15.     
 
2. (G1 - cftmg 2012)  Um balão esférico, menos denso que a água, de massa 10-2 kg e volume  
40 x 10-6 m3, está completamente submerso e preso no fundo de uma piscina por um fio inextensível, 
conforme ilustração seguinte. 
 

 
 
A tensão nesse fio, em newtons, vale  
a) 0,40.    
b) 0,30.    
c) 0,20.    



d) 0,10.    
 
 
3. (G1 - cftmg 2015)  A figura mostra dois objetos com o mesmo volume e densidades distintas 1ρ  e 

2 .ρ  Ambos estão em repouso e completamente imersos em água, presos por fios de mesmo 

comprimento e de massa desprezível. 
 

 
 

Sendo 1T  e 2T  as intensidades das tensões nos fios presos aos objetos 1 e 2, respectivamente, e 

sabendo-se que 1 2 ,ρ ρ  é correto afirmar que  

a) 1 2T T ,  pois a força da gravidade é maior sobre 1.    

b) 1 2T T ,  pois a força do empuxo é maior sobre 2.    

c) 1 2T T ,  pois a força da gravidade é menor sobre 2.    

d) 1 2T T ,  pois a força do empuxo é a mesma sobre 1 e 2.    

 


