
 

 

Professor Anderson - Tarefa 30 
 
01. (Ufjf-pism 2 2020) Em uma aula sobre escalas de temperatura, termômetros sem escala foram 

fornecidos aos alunos de dois grupos, A  e B,  para que criassem suas próprias escalas lineares. Ambos os 
grupos tomaram como pontos fixos a fusão do gelo e a ebulição da água. Para a fusão do gelo, o grupo A  
atribuiu o valor 0,  e o grupo B  atribuiu o valor 10.  Para a ebulição da água, o grupo A  atribuiu o valor 
100,  e o grupo B  atribuiu o valor 30.  Se a temperatura para o grupo A  é representada por AT ,  e para o 
grupo B  ela é representada por BT ,  qual é a relação termométrica entre estas duas escalas?  
a)  A BT 100T 20      
b)  A BT 20T 200      
c)  A BT 5T     
d)  A BT 100T 20      
e)  A BT 5T 50      
  

02. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2020) Leia o texto a seguir. 
Um funcionário que trabalha numa empresa que fabrica produtos para laboratórios foi incumbido de 
projetar um termômetro, destinado a medir a temperatura corpórea humana. O seu projeto de termômetro 
consiste num reservatório (bulbo) de vidro conectado a um tubo capilar graduado, cuja área da secção 
transversal é igual a 20,12 mm .  No interior do reservatório há álcool com corante, cujo coeficiente de 

dilatação volumétrica é igual a 4 112 10 C .    Conforme a temperatura aumenta, o líquido dilata-se e sobe 
pelo tubo capilar, sendo que, para cada altura da coluna líquida, associa-se uma temperatura. O 
termômetro foi graduado de tal forma que cada 0,2 C  corresponde a 2 mm  de coluna líquida, totalizando 
9 cm  de altura para 9 C  de variação de temperatura, conforme mostra a figura a seguir, que representa 
o termômetro a 35 C  (neste caso o bulbo está completamente cheio com um volume 0V  de álcool) e a 
38 C.  

 
Considerando desprezível a dilatação do vidro na situação, é CORRETO afirmar que o volume 0V  é de  

a)  31cm .     

b)  31,2 cm .     

c)  3100 mm .     

d)  3120 mm .     

e)  3500 mm .     
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03. (Famerp 2020) Um termômetro de mercúrio está graduado na escala Celsius ( C)  e numa escala 
hipotética, denominada Rio-pretense ( RP).  A temperatura de 20 C  corresponde a 40 RP.  

 

 
 
a)  Sabendo que a variação de temperatura de 1,0 C  corresponde a uma variação de 1,5 RP,  calcule a 

indicação equivalente a 100 C  na escala Rio-pretense. 

b)  Considere que haja 31,0 cm  de mercúrio no interior desse termômetro quando a temperatura é 0 C,  

que a área da seção transversal do capilar do termômetro seja 3 21,2 10 cm  e que o coeficiente de 

dilatação volumétrica do mercúrio seja 4 11,8 10 C .    Calcule a variação do volume do mercúrio, em 
3cm ,  entre 0 C  e 20 C.  Calcule a distância, em centímetros, entre as indicações 0 C  e 20 C  

nesse termômetro, desprezando a dilatação do vidro.  
  

04. (Ulbra 2016) Antônio, um estudante de Física, deseja relacionar a escala Celsius ( C)  com a escala de 
seu nome ( A).  Para isso, ele faz leituras de duas temperaturas com termômetros graduados em C  e em 

A.  Assim, ele monta o gráfico abaixo. Qual a relação termométrica entre a temperatura da escala Antônio 
e da escala Celsius? 

 
a)  A C 40      

b)  
C

A 100
2

      

c)  A 2C 80      

d)  
C

A 90
4

      

e)  
10C

A 40
9

      

  
05. (G1 - ifsul 2020)   

 
 

Em virtude de variações de temperatura, aquecimento e resfriamento, os materiais alteram suas 
dimensões. Em pontes, por exemplo, são colocadas “juntas de dilatação”, para que não ocorra deformação 
dos materiais com a variação do comprimento da construção.  
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Considerando o coeficiente de dilatação linear do concreto igual a 6 17 10 C    cada 100 m  de 
comprimento da ponte, ao sofrer uma variação de temperatura de 20 C  da manhã para a tarde, irá dilatar   
a)  0,10 cm.      
b)  1,40 cm.      
c)  2,80 cm.      
d)  7,40 cm.     

  
06. (Ufpr 2019) A dilatação térmica linear sofrida por um objeto em forma de barra feito de um dado material 

foi investigada por um estudante, que mediu o comprimento L  da barra em função de sua temperatura T.  
Os dados foram dispostos no gráfico apresentado a seguir.  

 
 

Com base nos dados obtidos nesse gráfico, determine o comprimento final fL  de uma barra feita do 
mesmo material que a barra utilizada para a obtenção do gráfico acima, tendo comprimento 0L 3,00 m  
em 0T 20 C,   após sofrer uma variação de temperatura de modo que sua temperatura final seja 

fT 70 C.    
  
7. (Famerp 2018)  Dois cilindros retos idênticos, um de cobre (coeficiente de dilatação linear igual a 

5 11,7 10 C )    e outro de ferro (coeficiente de dilatação linear igual a 5 11,2 10 C ),    têm, a 0 C,  

volumes iguais a 2 38,0 10 cm  e diâmetros das bases iguais a 10 cm  
 

 
 

a)  Determine o aumento do volume do cilindro de ferro, em 3cm ,  quando a temperatura varia de 0 C  
para 100 C  

b) A qual temperatura, em 0 C,  a diferença entre as medidas dos diâmetros dos dois cilindros será de 
32,0 10 cm?   

  
08. (Ufba 2011) Impossibilitados de medir a longitude em que se encontravam, os navegadores que tomaram 

parte nas grandes explorações marítimas se viam literalmente perdidos no mar tão logo perdessem contato 
visual com a terra. Milhares de vidas e a crescente riqueza das nações dependiam de uma solução. 
(SOBEL, 1997). 

 
A determinação da longitude ao longo de viagens marítimas é feita pela comparação entre a hora local e a 
hora no porto de origem. Portanto, é necessário que se tenha, no navio, um relógio que seja ajustado 
antes de zarpar e marque, precisamente, ao longo de toda a viagem, a hora do porto de origem. Os 
relógios de pêndulo daquela época não serviam a esse propósito, pois o seu funcionamento sofria influência 
de muitos fatores, inclusive das variações de temperatura, devido à dilatação e à contração da haste do 
pêndulo. 
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A longitude pôde finalmente ser determinada através de um relógio, no qual o problema das variações de 
temperatura foi resolvido com a utilização de tiras de comprimentos diferentes feitas de materiais de 
coeficientes de dilatação diferentes. 

 
Com base nesse mesmo princípio físico, considere um conjunto formado por duas barras de comprimento 
L1 = 10,0 cm e L2 = 15,0 cm fixadas em uma das extremidades, inicialmente submetido à temperatura To. 
Supondo que o conjunto tenha sua temperatura aumentada para T = To + ΔT, determine a relação entre 
os coeficientes de dilatação linear, α 1 e α 2, das barras, para a qual a distância D = 5,0 cm não se altera 
com a variação de temperatura.  

  
09. (Ufmg 2006) João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, 

como mostrado nesta figura: 

 
À temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o do orifício do anel. 
Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço. 
Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos, descritos nas alternativas a seguir, para encaixar 
o eixo no anel. 
 
Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que NÃO permite esse encaixe.  
a)  Resfriar apenas o eixo.    
b)  Aquecer apenas o anel.    
c)  Resfriar o eixo e o anel.    
d)  Aquecer o eixo e o anel.    

  
10. (Ufv 2001) A figura a seguir ilustra uma esfera maciça de diâmetro L e uma barra de mesmo material 

com comprimento também igual a L, ambos a uma mesma temperatura inicial. Quando a temperatura dos 
dois corpos for elevada para um mesmo valor final, a razão entre o aumento do diâmetro da esfera e o 
aumento do comprimento da barra será: 

 

a)  
9

1
    

b)  
1

3
    

c)  
1

9
    

d)  1    

e)  
3

1
    


