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MEDINDO DE TEMPERATURA 

Mariana não foi à aula porque estava sentindo febre, por causa de uma gripe. Sua mãe resolveu 

levá-la ao médico da família. O médico disse que precisava medir a temperatura do corpo de 

Mariana, então pediu a enfermeira que utilizasse um termômetro. O médico verificou que 

Mariana estava com 38º (trinta e oito graus) Celsius de febre e o normal é 36,5º Celsius. Com 

isso ele receitou alguns remédios e pediu que Mariana ficasse em repouso. 

 

Quando queremos medir a temperatura de uma pessoa, de um ambiente, de 

refrigeradores, da água entre outros, utilizamos um objeto chamado de termômetro. 

Temos três tipos de termômetros, e cada um possui uma utilização. Veja: 

 

Para medir a temperatura de ambientes utilizamos o seguinte termômetro: 

 

Na medição de temperaturas de pessoas, refrigeradores, caixas térmicas entre outros, utilizamos 

o seguinte instrumento digital: 

 

 



A temperatura do nosso corpo em estado normal é de 36,5º Celsius, caso ocorra variação nessa 

temperatura devemos procurar um médico rapidamente, pois a febre é sintoma de que alguma 

coisa não está bem. 

 

A meteorologia é responsável por determinar a temperatura ambiente de uma cidade, 

informando a previsão do tempo no que diz respeito ao calor e ou frio. 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/medindo-a-temperatura.htm 

 

 

AGORA QUE VOCÊ JÁ APRENDEU SOBRE MEDIDA DE TEMPERATURA, LEIA E 

RESPONDA: 

1) Mariana continua com febre, sua mãe mediu a sua temperatura e verificou que o 

termômetro registrou 39,2°C. Sabendo que a temperatura normal de um corpo é 

aproximadamente 36,5°C. Quantos graus a mais está a temperatura da Mariana? 

a) 3,0 °C                                   

b) 2, 7°C 

c) 1,5°C 

 

2) Roberto irmão da Mariana também está com febre. Veja a ilustração do termômetro que 

marca a temperatura dele. Esse termômetro está marcando? 

 

 

Observe o gráfico e responda: 

O gráfico apresenta as temperaturas médias durante certo ano numa cidade: 



 

 

a) A maior temperatura ocorreu em que mês? 

______________________________________________________________________ 

b) Em quais meses ocorreram as menores temperaturas? 

______________________________________________________________________ 

c) De abril para maio, a temperatura aumentou ou diminuiu? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 


