
 
 

Lista de Exercícios - Recuperação
 

1) A tabela seguinte fornece a velocidade escalar e o tempo de um caça em um movimento variado. 
 

v (m/s) 0 150 300 450 

t (s) 0 3 6 9 
Tomando a tabela como base, calcule a aceleração do móvel. 

2) Suponha que o professor de Física vá trabalhar todos os dias de bicicleta, e o único “motor” com 
que ele pode contar são as suas pernas. Ele consegue desenvolver uma velocidade de 16 Km/h 
com muito sacrifício. Sabendo que a distância entre a sua casa e a escola é de aproximadamente 
20 Km, quanto tempo o professor gasta para chegar à escola? 

3) Em uma avenida de uma cidade, existem semáforos regularmente espaçados a cada 500 m. Se 
em todos os semáforos a luz vermelha (sinal de parada) permanece acesa durante 40s, qual deve 
ser a velocidade média, em km/h, para que um carro não pare nos semáforos dessa avenida? 

4) Um carro de bombeiros, para atender a um chamado, sai do quartel às 14h02min, percorrendo 10,0 
km até o local do sinistro. Tendo chegado a esse local às 14h32min, e gasto 2,5 L de combustível, 
calcule, para o trajeto de ida: 

a) a velocidade média da viatura, em km/h; 

b) o consumo médio de combustível, em km/L. 

5) Bruna sai de carro de Taguatinga, às 10 h, e dirige-se até Caldas Novas, distante 400 km de 
Taguatinga, lá chegando às 15 h do mesmo dia. Durante a viagem, ela parou durante uma hora 
para almoço e abastecimento. Com base nessas informações, assinale certo ou errado. 
 

a) (    ) O tempo da viagem foi 4 h. 
b) (    ) A distância percorrida pelo carro foi 400 km. 
c) (    ) Em nenhum momento, o carro ultrapassou o limite de 100 km/h. 
d) (    ) A velocidade média da viagem foi 80 km/h. 
e) (    ) É muito provável que em determinados trechos o carro tenha desenvolvido urna 

velocidade superior a 100 km/h. 
 

6) Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo 
definido por ele, o 0ºF, corresponde à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de 
amônia com  três porções de neve, à pressão de 1 atm. Qual é esta temperatura na escala 
Celsius? 

a) 32ºC  b) 273ºC  c) 37,7ºC  d) 212ºC  e)  –17,7ºC 
 

7) A temperatura de determinada substância é 50°F. A temperatura absoluta dessa substância, em 
kelvins, é: 

a)   343  b) 323  c) 310    d) 283  e) 273 
 

8) Uma escala termométrica arbitrária X atribui o valor 20°X para a temperatura de fusão do gelo e 
80°X para a temperatura de ebulição da água, sob  pressão normal. Quando a temperatura de um 
ambiente sofre uma variação de 30°X, a correspondente variação na escala Celsius é de: 
 

a) 20°C  b) 30°C  c) 40°C  d) 50°C  e) 60°C 
 

9) Quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum  à  utilização de 
nitrogênio líquido como refrigerante, pois  seu ponto normal de ebulição é de  -  196 ºC.  Na escala 
Kelvin, esta temperatura vale: 



 
 
 

a) 77 K  b) 100 K  c) 196 K  d) 273 K  e) 469 K 
 

10)  Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, 
por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de 
tempo é necessário: 
 

a) para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. 
b) para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. 
c) para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. 
d) devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio e do corpo humano. 
e) porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do 

mercúrio. 
 

11)  Uma caixa de filme fotográfico traz a tabela apresentada a seguir, 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 
 

12)  O Professor de Física é um ótimo cozinheiro, tanto que a sua especialidade é um tradicional prato 
da cozinha brasileira: miojo! No processo de fervura dessa delícia gastronômica conseguimos 
observar  vários exemplos de propagação do calor. Identifique e explique como ocorrem esses 
processos. 
 

13)  Um termômetro mal graduado na escala Celsius indica para a água, à pressão normal, o valor de 
1°C para a fusão e o de 99°C para a ebulição. A única temperatura correta que esse termômetro 
poderá indicar é a de:     
a) 45°C  b) 47°C  c) 50°C   d) 53°C  e) 55°C 
 

14)  A partir do texto abaixo, responda: 
Exterminador de miomas 

 
 Aparelho de ultrassom que elimina tumores benignos de útero deve chegar ao Brasil até o fim do 
ano. O método é relativamente simples: por meio de um aparelho de ultrassom, combinado com um 
equipamento de ressonância magnética que orienta a aplicação, o médico aumenta a temperatura do 
tecido doente de 37°C para aproximadamente 80°C. É esse calor intenso que destrói o tumor. 
 O valor correspondente a essa variação de temperatura na escala Fahrenheit é, em °F, igual a: 

  
a) 32,9   b) 43  c) 58,5  d) 77,4  e) 89,7 

 
15)  É esse calor intenso que destrói o tumor. Nessa frase, calor é usado como sinônimo de 

temperatura. No entanto, para a Física, calor é: 
 

a) energia presente em corpos que apresentam elevadas temperaturas. 
b) energia presente em corpos que apresentam baixas temperaturas. 
c) energia transferida de um sistema para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. 
d) energia transferida de um sistema que apresenta baixa temperatura para outro de alta temperatura. 
e) energia térmica armazenada nos corpos que possuem temperatura superior a zero kelvin. 

 


