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1- Leia a matéria Calor bate recordes na Europa na seção Mundo.  

     Todos já notaram que as mudanças climáticas, causadas pelo Aquecimento Global 

tem impacto nas temperaturas e nos eventos climáticos por todo o mundo. Em uma 

entrevista, Geert Jan van Oldenborgh, pesquisador-sênior do Instituto Meteorológico 

Real da Holanda deu a seguinte declaração: “A mudança climática não é mais um 

aumento abstrato na temperatura global média, mas uma diferença que você pode 

sentir quando sai de casa em uma onda de calor”.  

Você consegue sentir as mudanças climáticas de qual forma? Cite experiências que já 

teve e percebeu as alterações bruscas de clima e temperatura no seu dia - dia.  

 

 

2- Aproveitando que você está conectado, que tal fazer uma pesquisa rapidinho. 

Qual a sensação térmica da sua cidade `` Jerônimo Monteiro´´. Abaixo segue o 

link para sua pesquisa. https://www.climatempo.com.br/previsao-do-

tempo/cidade/4148/divinodesaolourenco-es 

 

Sensação Térmica ________________  Data da pesquisa:____/___/_____ 

 

3- Com ajuda do seu livro didático ou até mesmo do seu caderno responda as 

perguntas abaixo: 

a) Qual a diferença entre CALOR e TEMPERATURA? 

b) Qual energia que associa em um corpo em movimento? 

c) Calor é temperatura? 

d) Como é obtido o equilíbrio térmico? 

 

ATIVIDADE 
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e) O termo quente e frio está correto? 

f) Quanto maior agitação das moléculas _________SERÁ ______________ 

g) Quanto menor agitação das moléculas _________ SERÁ__________________ 

h) Você consegue armazenar o calor? Justifique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Observe a imagem do termômetro Clinico e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quantos graus está marcando esse termômetro? 

b) Uma pessoa que está com essa temperatura no corpo está com febre? Justifique  

c) Qual escala termométrica mais usada no Brasil? 

d) Quais são os outros tipos de termômetros clínicos que você conhece além do 

digital? 

 

2- Cite as escalas termométricas e quem as criou respectivamente e onde cada uma 

delas é mais usada. 

ATIVIDADE 

2 
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3- Qual é a fórmula de conversão entre as escalas? 

4- Já que agora você tem a fórmula que tal usar: 

Transforme: 

a) 86 ° F em C° 

b) 50°F em C° 

c) 95°F em C° 

5- Quanto equivale uma caloria em Joules? 

6- Sabendo a questão 5, vamos resolver a 6. Um pão francês possui 55 calorias, 

quanto será esse valor em Joules? 
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