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Exercicios fisica conversao temperatura

Alternativa “c”. a) 0 K e 10 K. TºC = TK - 273,15                  TºC = TK -273,15 TºC = 0 - 273,15                    TºC = 10 - 273,15 TºC= -273,15 ºC              TºC= -263,15 ºC b) 0 ºF e 10 ºF. ºC = (ºF – 32)                       ºC = (ºF – 32)            1,8                                        1,8 ºC = (0 – 32)                         ºC = (10 – 32)            1,8                              
         1,8 ºC = -17,77                           ºC = -12,22 c) 273 K e 283 K – Alternativa correta: TºC = TK - 273,15                  TºC = TK -273,15 TºC = 273 - 273                     TºC = 283 - 273 TºC= 0 ºC                        TºC= -10 ºC d) 86 ºF e 122 ºF. ºC = (ºF – 32)                       ºC = (ºF – 32)            1,8                                       1,8 ºC = (86 – 32)     
                 ºC = (122 – 32)             1,8                                       1,8 ºC = 30                                ºC = 50 e) 293 K e 373 K. TºC = TK - 273,15                 TºC = TK -273,15 TºC = 293 - 273                    TºC = 373 - 273 TºC= 20 ºC                     TºC= 100 ºC Lista de exercícios retirada de provas de vestibulares, sobre conversão de escalas
termométricas. Ler artigo Conversão de Escalas Termométricas. (PUC–SP) Um médico inglês, mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém em seu termômetro clínico o valor de 102,2 °F. a) Ele tem motivo de preocupação com o paciente?  b) Por que um doente com febre sente frio? Responda e defina o
conceito de calor. Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a temperatura era a mesma nas escalas Celsius e Fahrenheit. Determine o valor dessa temperatura. (Unimep-SP) Mergulham-se dois termômetros na água: um graduado na escala Fahrenheit e outro na escala Celsius. Espera-se o equilíbrio térmico e nota-se, que a
diferença entre as leituras nos dois termômetros é igual a 92. Portanto, a temperatura da água valerá: a) 28 ºC e 120 ºF b) 32 ºC e 124 ºF c) 60 ºC e 152 ºF d) 75 ºC e 167 ºF e) 80 ºC e 172 ºF Uma pessoa, cuja temperatura é 37°C está imersa na água de uma banheira, cuja temperatura é a mesma. Existe fluxo de energia térmica entre
a pessoa e a água? respostas Não, pois ambas encontram-se na mesma temperatura.  Voltar a questão Estes exercícios sobre temperatura e calor abrangem os conceitos de calor, temperatura e de trocas de calor. Questão 1 (Mackenzie SP/2006) Um viajante, ao desembarcar no aeroporto de Londres, observou que o valor da
temperatura do ambiente na escala Fahrenheit é o quíntuplo do valor da temperatura na escala Celsius. Essa temperatura é de: a) 5°C b) 10 °C c) 15 °C d) 20 °C e) 25 °C ver resposta Questão 2 (UFAC/AC/2004) Uma variação de temperatura de 300K equivale na escala Fahrenheit à uma variação de: a) 540 ºF b) 54 ºF c) 300 ºF d)
2700 ºF e) n.d.a ver resposta Questão 3 A temperatura é uma grandeza física que mede: a) grau de agitação das moléculas b) calor c) pressão d) volume e) densidade ver resposta Questão 4 O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a: a)
temperaturas dos corpos serem iguais b) temperatura dos corpos serem diferentes c) os corpos estarem muito quentes d) os corpos estarem muito frios e) nda ver resposta Resposta Questão 1 Chamando essa temperatura na escala Celsius de x, temos: C = x F = 5x A fórmula de conversão entre as duas escalas é: C/5 = (F – 32)/9
Substituindo, temos: x/5 = (5x – 32)/9 Multiplicando cruzado, temos: 9x = 25x – 160. Isolando x, temos: -16x = -160 x = -160/-16 x = 10 Logo C = 10°C e F = 50 °F Alternativa “b”. voltar a questão Resposta Questão 2 ΔK/100 = ΔF/180 300/100 = ΔF/180 3 = ΔF/180 ΔF = 540 °F Alternativa “a” voltar a questão Resposta Questão 3
Alternativa “a” A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. voltar a questão Resposta Questão 4 Alternativa “b” O calor será trocado entre os corpos até que ocorra o equilíbrio térmico entre eles. voltar a questão Assista às nossas videoaulas 1. (FUVEST) Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de
água quente, contendo 600 g de água à temperatura inicial de 90 °C. Após 4 horas ele observa que a temperatura da água é de 42 °C. Determine a perda média de energia da água por unidade de tempo, em cal/s. Dado: c = 1,0 cal/g. °C R: 2,0 cal/s 2. (UNICAMP) Um aluno simplesmente sentado numa sala de aula dissipa uma
quantidade de energia equivalente à de uma lâmpada de 100 W. O valor energético da gordura é de 9,0 kcal/g. Para simplificar, adote 1 cal = 4,0 J. a) Qual o mínimo de quilocalorias que o aluno deve ingerir por dia para repor a energia dissipada? b) Quantos gramas de gordura um aluno queima durante uma hora de aula? R: a) 90
kcal. b) 10 g. 3. (UNESP – 2010 – prova de inverno – 1ª fase) As pontes de hidrogênio entre moléculas de água são mais fracas que a ligação covalente entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio. No entanto, o número de ligações de hidrogênio é tão grande (bilhões de moléculas em uma única gota de água) que estas
exercem grande influência sobre as propriedades da água, como, por exemplo, os altos valores do calor específico, do calor de vaporização e de solidificação da água. Os altos valores do calor específico e do calor de vaporização da água são fundamentais no processo de regulação de temperatura do corpo humano. O corpo humano
dissipa energia, sob atividade normal por meio do metabolismo, equivalente a uma lâmpada de 100 W. Se em uma pessoa de massa 60 kg todos os mecanismos de regulação de temperatura parassem de funcionar, haveria um aumento de temperatura de seu corpo. Supondo que todo o corpo é feito de água, em quanto tempo,
aproximadamente, essa pessoa teria a temperatura de seu corpo elevada em 5 ºC? Dado: calor específico da água ≅ 4,2 × 10³ J/kg·ºC. R: 3,5 h. 4. (FUVEST – 2010 – 1ªfase) Energia térmica, obtida a partir da conversão de energia solar, pode ser armazenada em grandes recipientes isolados, contendo sais fundidos em altas
temperaturas. Para isso, pode-se utilizar o sal nitrato de sódio (NaNO ), aumentando sua temperatura de 300ºC pra 550ºC, fazendo-se assim uma reserva para períodos sem insolação. Essa energia armazenada poderá ser recuperada, com a temperatura do sal retornando a 300ºC. Determine a massa de NaNO necessária para se
armazenar a mesma quantidade de energia que seria obtida com a queima de 1L de gasolina. R: 120kg 5. (UNESP – 2007) Em um dia ensolarado, a potência média de um coletor solar para aquecimento de água é de 3 kW. Considerando a taxa de aquecimento constante e o calor específico da água igual a 4200 J/(kg.°C), o tempo
gasto para aquecer 30 kg de água de 25 °C para 60 °C será, em minutos, de a) 12,5. b) 15. c) 18. d) 24,5. e) 26. R: D 6. (UEL – 2010) Segundo as unidades convencionais usadas na Física Nuclear, a energia liberada na bomba lançada sobre a cidade de Hiroshima foi de 15 kton. Sabendo que 1 kton corresponde a 10calorias e
considerando que toda a energia liberada pela bomba seja usada para aquecer a água do Lago Igapó I de Londrina, cujo volume é, aproximadamente, 5 × 10litros, e que a temperatura inicial é de 25ºC, a temperatura final da água do lago será de Dado: Calor específico da água: 1 cal/gºC a) 30ºC b) 45ºC c) 55ºC. d) 65ºC e) 95ºC R:C
7. (UNIFESP) Qualquer dos seus leitores que tenha a ventura de residir em meio ao romântico cenário do País de Gales ou da Escócia poderia, não tenho dúvida, confirmar meus experimentos medindo a temperatura no topo e na base de uma cascata. Se minhas observações estão corretas, uma queda de 817 pés deve gerar um grau
de calor, e a temperatura do rio Niágara deve subir cerca de um quinto de grau por causa de sua queda de 160 pés. Esse trecho foi publicado em 1845 por James P. Joule na seção de cartas da revista inglesa “Philosophical Magazine” e ilustra os resultados por ele obtidos em suas experiências para a determinação do equivalente
mecânico do calor. Sendo c(água) = 4 200 J/(kg°C) o calor específico da água, adotando g = 10 m/s², 817pés = 250 m e 160pés = 50 m, pode-se afirmar que, ao se referir a “um grau de calor” e a “um quinto de grau”, Joule está exprimindo valores de temperatura que, em graus Celsius, valem aproximadamente a) 5,0 e 1,0. b) 1,0 e
0,20. c) 0,60 e 0,12. d) 0,30 e 0,060. e) 0,10 e 0,020. R: C 8. (PUC-CAMP) Se o convidarem para saborear um belo cozido português, certamente a última coisa que experimentará entre as iguarias do prato será a batata, pois ao ser colocada na boca sempre parecerá mais quente. … Mas será que ela está sempre mais quente, uma
vez que todos os componentes do prato foram cozidos juntos e saíram ao mesmo tempo da panela? Sabemos que, ao entrarem em contato, objetos com temperaturas diferentes tendem a trocar calor até ficarem com a mesma temperatura. Parece estranho, não? Uma coisa é certa: ao comer o cozido a chance de você queimar a boca
com a batata é muito maior do que com o pedaço de carne. Comprove isso no próximo cozido que tiver oportunidade de comer. (Aníbal Figueiredo. “Física – um outro lado – calor e temperatura.” São Paulo. FTD, 1997) Uma batata de 100 g sai direto da geladeira (temperatura interna 6 °C) para dentro da panela com 238 g de água
(calor específico 1,0 cal/g. °C) a 50 °C. Depois de algum tempo, quando o equilíbrio térmico é atingido, a temperatura da batata é 40 °C. Desprezando a troca de calor com o ambiente, pode-se afirmar corretamente que o calor específico da batata é, em cal/g. °C, igual a a) 0,54 b) 0,65 c) 0,70 d) 0,80 e) 0,85 R: C 9. (UNICAMP) Uma
sala tem 6 m de largura, 10 m de comprimento e 4 m de altura. Deseja-se refrigerar o ar dentro da sala. Considere o calor específico do ar como sendo 30 J/ (mol K) e use R= 8 J/ (mol K). a) Considerando o ar dentro da sala como um gás ideal à pressão ambiente (P = 10 N/m²), quantos moles de gás existem dentro da sala a 27 °C? b)
Qual é a quantidade de calor que o refrigerador deve retirar da massa de ar do item (a) para resfriá-Ia até 17 °C? R: a) 1 × 10 mols b) 3 × 10 J 10. (UNIFESP) Dois corpos, A e B, com massas iguais e a temperaturas t = 50 °C e t = 10°C, são colocados em contato até atingirem a temperatura de equilíbrio. O calor específico de A é o
triplo do de B. Se os dois corpos estão isolados termicamente, a temperatura de equilíbrio é a) 28°C. b) 30°C. c) 37°C. d) 40°C. e) 45°C. R: D 11. (UNESP) Um cubo de gelo com massa 67 g e a -15 °C é colocado em um recipiente contendo água a 0 °C. Depois de um certo tempo, estando a água e o gelo a 0 °C, verifica-se que uma
pequena quantidade de gelo se formou e se agregou ao cubo. Considere o calor específico do gelo 2 090 J/(kg × °C) e o calor de fusão 33,5 × 10J/kg. Calcule a massa total de gelo no recipiente, supondo que não houve troca de calor com o meio exterior. R: 73,3g 12. (UFSC) Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação a
alguns fenômenos que envolvem os conceitos de temperatura, calor, mudança de estado e dilatação térmica. (01) A temperatura de um corpo é uma grandeza física relacionada à densidade do corpo. (02) Uma substância pura ao receber calor ficará submetida a variações de temperatura durante a fusão e a ebulição. (04) A dilatação
térmica é um fenômeno específico dos líquidos, não ocorrendo com os sólidos. (08) Calor é uma forma de energia. (16) O calor se propaga no vácuo. R: 8+16=24 13. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 g de gelo, inicialmente a 0 °C, em 100 g de água a 30 °C. Sabe-se que o calor latente de fusão do gelo
é 80 cal/g, o calor latente de evaporação da água é 540cal/g, o calor especifico do gelo e do vapor é 0,5 cal/gºC e o calor específico da água é 1 cal/g°C. R: 11000 cal. 14. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 g de gelo, inicialmente a -10 °C, em 100 g de água a 30 °C. Sabe-se que o calor latente de fusão
do gelo é 80 cal/g, o calor latente de evaporação da água é 540cal/g, o calor especifico do gelo e do vapor é 0,5 cal/gºC e o calor específico da água é 1 cal/g°C. R: 11500 cal. 15. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 g de gelo, inicialmente a 0 °C, em 100 g de vapor d’agua a 110 °C. Sabe-se que o calor
latente de fusão do gelo é 80 cal/g, o calor latente de evaporação da água é 540cal/g, o calor especifico do gelo e do vapor é 0,5 cal/gºC e o calor específico da água é 1 cal/g°C. R: 72500 cal. 16. (FUVEST) Um aquecedor elétrico é mergulhado em um recipiente com água a 10 °C e, cinco minutos depois, a água começa a ferver a 100
°C. Se o aquecedor não for desligado, toda a água irá evaporar e o aquecedor será danificado. Considerando o momento em que a água começa a ferver, a evaporação de toda a água ocorrerá em um intervalo de aproximadamente Calor específico da água = 1,0 cal/(g°C) Calor de vaporização da água = 540 cal/g Desconsidere perdas
de calor para o recipiente, para o ambiente e para o próprio aquecedor. a) 5 minutos. b) 10 minutos. c) 12 minutos. d) 15 minutos. e) 30 minutos. R: E 17. (UERJ) O calor específico da água é da ordem de 1,0 cal/g.°C e seu calor latente de fusão é igual a 80 cal/g. Determine a quantidade de energia necessária, em quilocalorias, para
transformar 200 g de gelo a 0 °C em água a 30 °C. R: 22 18. (UFU) O gráfico a seguir representa a temperatura de uma amostra de massa 20 g de determinada substância, inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor que ela absorve. Com base nessas informações, marque a alternativa correta. a) O calor latente de
fusão da substância é igual a 30 cal/g. b) O calor específico na fase sólida é maior do que o calor específico da fase líquida. c) A temperatura de fusão da substância é de 300 °C. d) O calor específico na fase líquida da substância vale 1,0 cal/g.°C R: D 20. (FATEC) Um frasco contém 20 g de água a 0 °C. Em seu interior é colocado um
objeto de 50 g de alumínio a 80 °C. Os calores específicos da água e do alumínio são respectivamente 1,0 cal/g°C e 0,10 cal/g°C. Supondo não haver trocas de calor com o frasco e com o meio ambiente, determine a temperatura de equilíbrio desta mistura. R: 16ºC 21. Um pedaço de gelo a 0°C é colocado em 200g de água a 30°C,
num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. O equilíbrio térmico se estabelece em 20°C. O calor latente de fusão do gelo é 80cal/g e o calor específico da água é 1,0cal/g.°C. A massa do pedaço de gelo, usado no experimento, é: a) 10g b) 20g c) 30g d) 40g 22. (UNESP) Um aquecedor elétrico fechado
contém inicialmente 1kg de água a temperatura de 25°C e é capaz de fornecer 300 cal a cada segundo. Desconsiderando perdas de calor, e adotando 1 cal/(g°C) para o calor específico da água e 540 cal/g para o calor latente, calcule a) o tempo necessário para aquecer a água até o momento em que ela começa a evaporar. b) a
massa do vapor formado, decorridos 520 s a partir do instante em que o aquecedor foi ligado.
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