
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Anderson 
 
01. (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.  

  
02. (G1 - ifce 2019)  Qualquer pessoa pode construir sua própria escala de temperaturas. Suponha que a 

escala Nunes seja construída levando em consideração os valores 7 N  e 27 N  para os pontos de fusão e 
ebulição da água, respectivamente. Se existir, a temperatura coincidente na escala Nunes e Celsius será   
a) 4,25.     
b) 8,75.     
c) 3,75.     
d) 2,25.     
e) 1,75.     

  
03. (Famerp 2019)  Na ponte Rio-Niterói há aberturas, chamadas juntas de dilatação, que têm a função de 

acomodar a movimentação das estruturas devido às variações de temperatura. 
 

 
 

De acordo com a empresa que administra a ponte, no trecho sobre a Baía de Guanabara as juntas de 
dilatação existem a cada 400 m,  com cerca de 12 cm de abertura quando a temperatura está a 25 C.  
Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a estrutura da ponte é 

5 11,2 10 C ,    a máxima temperatura que o trecho da ponte sobre a Baía de Guanabara pode atingir, sem 
que suas partes se comprimam umas contra as outras, é  
a) 70 C.     
b) 65 C.     
c) 55 C.     
d) 50 C.     
e) 45 C.     
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04. (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.    
  
05. (G1 - ifsul 2018)  Um aparelho eletrônico mal desenhado tem dois parafusos presos a partes diferentes que 

quase se tocam em seu interior, como mostra a figura abaixo.  
 

 
 

Os parafusos de aço e latão têm potenciais elétricos diferentes e, caso se toquem, haverá um curto-
circuito, danificando o aparelho. O intervalo inicial entre as pontas dos parafusos é de 5 m  a 27 C.  
Suponha que a distância entre as paredes do aparelho não seja afetada pela mudança na temperatura. 
Considere, para a resolução, os seguintes dados: 6 1

latão 19 10 C ;      6 1 6
aço 11 10 C ; 1 m 10 m.          

Nessas condições, a temperatura em que os parafusos se tocarão é de   
a) 34,0 C.     
b) 32,0 C.     
c) 34,4 C.     
d) 7,4 C.     

  
06. (G1 - ifsul 2017)  Uma chapa retangular, de lados 20 cm  e 10 cm,  feita de um material cujo coeficiente de 

dilatação linear é igual a 6 122 10 C ,    tem um furo circular no seu centro, cujo diâmetro é 5 cm,  à 25 C.  
Se a chapa for aquecida até 125 C,  afirma-se que a área do furo   
a) diminui e que o diâmetro passa a ser 4,985 cm.     
b) não se altera e que o diâmetro continua sendo 5,000 cm.    
c) aumenta e que o diâmetro passa a ser 5,011 cm.     
d) diminui e que o diâmetro passa a ser 4,890 cm.     

  
07. (Udesc 2019)  Duas esferas maciças são construídas com materiais diferentes. Em uma certa temperatura 

0T  elas apresentam o mesmo diâmetro, portanto, o mesmo volume 0V .  Seja V  a diferença entre os 
volumes das esferas, após a temperatura ser triplicada. 
Considerando-se que o coeficiente de expansão volumétrica seja igual a três vezes o coeficiente de 
expansão linear, assinale a alternativa que corresponde à diferença entre os coeficientes de expansão 
linear dos materiais que compõem as esferas.  

a) 
0 0

V
6V T
        b) 
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c) 
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        d) 
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e) 
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08. (Ufjf-pism 2 2019)  Nos tratamentos dentários deve-se levar em conta a composição dos materiais 
utilizados nos restaurados, de modo a haver compatibilidade entre estes e a estrutura dos dentes. Mesmo 
quando ingerimos alimentos muito quentes ou muito frios, espera-se não acontecer tensão excessiva, que 
poderia até vir a causar rachaduras nos dentes. 
Entre as afirmativas a seguir, qual a mais adequada para justificar o fato de que efeitos desagradáveis 
dessa natureza podem ser evitados quando:  
a) o calor específico do material do qual são compostos os dentes tem um valor bem próximo do calor 

específico desses materiais.     
b) o coeficiente de dilatação do material do qual são compostos os dentes tem um valor bem próximo do 

coeficiente de dilatação desses materiais.     
c) a temperatura do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo da 

temperatura desses materiais.     
d) a capacidade térmica do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo da 

capacidade térmica desses materiais.     
e) o calor latente do material de que são compostos os dentes tem um valor bem próximo do calor 

latente desses materiais.     
  
09. (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?   

  
10. (Pucpr 2017)  Considere um recipiente de vidro com certo volume de mercúrio, ambos em equilíbrio 

térmico numa dada temperatura 0,  conforme mostra a figura a seguir. 
O conjunto, recipiente de vidro e mercúrio, é colocado num forno à temperatura ,  com 0.    
Sejam os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio iguais, respectivamente, a 

5 11,2 10 C    e 4 11,8 10 C .    

 
 

De quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial de mercúrio, para que o 
volume vazio do recipiente permaneça constante a qualquer temperatura?  
a) 11.     
b) 12.     
c) 13.     
d) 14.     
e) 15.     


