
 

 

01. (Famerp) 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. (Efomm) Um relógio de pêndulo, constituído de uma haste metálica de massa desprezível, é projetado 

para oscilar com período de 1,0 s,  funcionando como um pêndulo simples, a temperatura de 20 C.  
Observa-se que, a 35 C,  o relógio atrasa 1,8 s  a cada 2,5 h  de funcionamento. Qual é o coeficiente de 
dilatação linear do material que constitui a haste metálica?  
a)  5 10,7 10 C       

b)  5 11,2 10 C       

c)  5 11,7 10 C       

d)  5 12,2 10 C       

e)  5 12,7 10 C       
  
03. (Fuvest) Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma de suas 

extremidades, como visto na figura abaixo.  

 
 

Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após 
algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela 
figura: 
 
Note e adote:  
O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 5 11,2 10 C .    

O coeficiente de dilatação térmica linear do bronze é 5 11,8 10 C .     
Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme.   
 

a)      

b)      

c)      
 

d)      

e)      
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04. (Enem) Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo 
inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível 
compra álcool por R$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5 °C. Para revender o líquido aos motoristas, 
instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 °C, 
sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 ºC e os 
revende. 
 
Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do 
álcool é de 1×10-3 ºC-1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho 
financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas 
estaria entre  
a)  R$ 500,00 e R$ 1.000,00.    
b)  R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00.    
c)  R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00.    
d)  R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00.    
e)  R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00.    

  
05. (Enem PPL)   

 
  

O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas: 
 

Substância Aço Alumínio Bronze Chumbo Níquel Latão Ouro Platina Prata Cobre
Coeficiente 
de 
dilatação 
linear 

5 110 C    

1,2 2,4 1,8 2,9 1,3 1,8 1,4 0,9 2,4 1,7 

GREF. Física 2; calor e ondas. São Paulo: Edusp, 1993. 
 

Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o 
parafuso e a porca devem ser feitos, respectivamente, de  
a)  aço e níquel    
b)  alumínio e chumbo.     
c)  platina e chumbo.     
d)  ouro e Iatão.     
e)  cobre e bronze.    

  
06. (Enem) A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. 

Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os 
efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques NÃO 
fossem subterrâneos: 
I.  Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia pois estaria comprando mais 

massa por litro de combustível. 
II.  Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para 

cada litro. 
III.  Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação 

da gasolina estaria resolvido. 
 

Destas considerações, somente  
a)  I é correta.    
b)  II é correta    
c)  III é correta    
d)  I e II são corretas.    
e)  II e III são corretas.    
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07. (Epcar (Afa)) No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de duas barras A e B em função da 
temperatura .θ  

 
 

Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e da barra B são paralelas, pode-se 
afirmar que a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A e o da barra B é  
a)  0,25.    
b)  0,50.    
c)  1,00.    
d)  2,00.    
  

08. (Fuvest)   

 
 

Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta, em uma feira de ciências, o 
instrumento esquematizado na figura acima. Nessa montagem, uma barra de alumínio com 30cm de 
comprimento está apoiada sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro 
indicador e a outra encostada num anteparo fixo. O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O, 
sendo que o comprimento de sua parte superior é 10cm e, o da inferior, 2cm. Se a barra de alumínio, 
inicialmente à temperatura de 25 ºC, for aquecida a 225 ºC, o deslocamento da extremidade superior do 
ponteiro será, aproximadamente, de 
Note e adote: Coeficiente de dilatação linear do alumínio: 5 12 10 ºC    
a)  1 mm.    
b)  3 mm.    
c)  6 mm.    
d)  12 mm.    
e)  30 mm.    

  
09. (Pucrs) As variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em 

função da temperatura foram medidas separadamente e estão representadas no gráfico abaixo, 
respectivamente, pela linha contínua (água) e pela linha tracejada (recipiente). 

 
 
Estudantes, analisando os dados apresentados no 
gráfico, e supondo que a água seja colocada dentro do 
recipiente, fizeram as seguintes previsões: 
I.  O recipiente estará completamente cheio de água, 

sem haver derramamento, apenas quando a 
temperatura for 4 C.  

II.  A água transbordará apenas se sua temperatura e a 
do recipiente assumirem simultaneamente valores 
acima de 4 C.  

III.  A água transbordará se sua temperatura e a do 
recipiente assumirem simultaneamente valores 
acima de 4 C  ou se assumirem simultaneamente 
valores abaixo de 4 C.  
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A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são:  
a)  I, apenas.    
b)  I e II, apenas.    
c)  I e III, apenas.    
d)  II e III, apenas.    
e)  I, II e III.    

  
10. (Unesp) Nos últimos anos temos sido alertados sobre o aquecimento global. Estima-se que, mantendo-se 

as atuais taxas de aquecimento do planeta, haverá uma elevação do nível do mar causada, inclusive, pela 
expansão térmica, causando inundação em algumas regiões costeiras. Supondo, hipoteticamente, os 
oceanos como sistemas fechados e considerando que o coeficiente de dilatação volumétrica da água é 
aproximadamente 2 x 10–4 ºC–1 e que a profundidade média dos oceanos é de 4 km, um aquecimento 
global de 1 ºC elevaria o nível do mar, devido à expansão térmica, em, aproximadamente,  
a)  0,3 m.    
b)  0,5 m.    
c)  0,8 m.    
d)  1,1 m.    
e)  1,7 m.    

  
11. (Unisc) Duas barras metálicas representadas por (A)  e (B)  possuem comprimentos iniciais 0AL  e 0BL ,  

coeficientes de dilatação lineares Aα  e Bα  e sofreram variações de temperatura ATΔ  e BT ,Δ  
respectivamente. Sabendo que 0A 0BL 5 L ,   B A8α α   e A BT 2 T ,Δ Δ   podemos escrever que a razão 
entre as variações de comprimento ALΔ  e BL ,Δ  ou seja, A BL LΔ Δ  vale  
a)  0,25     
b)  0,50     
c)  0,80     
d)  1,25     
e)  1,50     
  

12. (Mackenzie) Uma chapa metálica de área 1 m2, ao sofrer certo aquecimento, dilata de 0,36 mm2. Com a 
mesma variação de temperatura, um cubo de mesmo material, com volume inicial de 1 dm3, dilatará  
a)  0,72 mm3    
b)  0,54 mm3    
c)  0,36 mm3    
d)  0,27 mm3    
e)  0,18 mm3    

  
13. (Uel) Um recipiente de vidro de capacidade 2,0.102 cm3 está completamente cheio de mercúrio, a 0°C. Os 

coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, respectivamente, 4,0.10-5 C°-1 e 1,8.10-4 
C°-1. Aquecendo o conjunto a 100°C, o volume de mercúrio que extravasa, em cm3, vale  
a)  2,8 . 10-4    
b)  2,8 . 10-3    
c)  2,8 . 10-2    
d)  2,8 . 10-1    
e)  2,8    

 
14.  (Ufrj) Um incêndio ocorreu no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício construído 

com estrutura metálica, como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito ao lado 
direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra a figura 2. 

 
 

Com base em conhecimentos de termologia, explique por que o edifício entorta para a esquerda e não para 
a direita.  
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Se necessário, use  
aceleração da gravidade: 2g 10 m / s  
densidade da água: d 1,0 kg / L  
calor específico da água: c 1cal / g C   
1cal 4 J  

constante eletrostática: 9 2 2k 9 ,0 10 N m / C    
constante universal dos gases perfeitos: R 8 J / mol K    

 
15. (Epcar (Afa)) Consultando uma tabela da dilatação térmica dos sólidos verifica-se que o coeficiente de 

dilatação linear do ferro é 6 113 10 C .    Portanto, pode-se concluir que  
a)  num dia de verão em que a temperatura variar 20 C  o comprimento de uma barra de ferro de 10,0 m  

sofrerá uma variação de 2,6 cm     

b)  o coeficiente de dilatação superficial do ferro é 6 1169 10 C       
c)  para cada 1 C  de variação de temperatura, o comprimento de uma barra de 1,0 m  desse material 

varia 613 10 m     

d)  o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é 18 139 10 C       
  
16. (Ufla) Duas barras metálicas A e B de um mesmo material e a uma mesma temperatura inicial têm 

comprimento L0A e L0B = 3 L0A. A seguir, varia‐se a temperatura da barra A de ÄTA, o que faz a barra A 
sofrer uma variação de dilatação ÄLA. Para que a barra B sofra a mesma variação de comprimento da 
barra A, deve‐se variar a temperatura da barra B, ÄTB de  
a)  3 ÄTA    

b)  A
1

T
3
     

c)  ÄTA    

d)  A
1

T
2
     

  
17. (Cesgranrio) O comprimento ℓ de uma barra de latão varia, em função da temperatura θ, segundo o 

gráfico a seguir. 
 

Assim, o coeficiente de dilatação linear do latão, no 
intervalo de 0 °C a 100 °C, vale:  
a)  2,0.10-5/°C    
b)  5,0.10-5/°C    
c)  1,0.10-4/°C    
d)  2,0.10-4/°C    
e)  5,0.10-4/°C    

  
 
 
18. (Cesgranrio) Uma rampa para saltos de asa-delta é construída de acordo com o esquema que se segue. A 

pilastra de sustentação II tem, a 0 °C, comprimento três vezes maior do que a I. 
Os coeficientes de dilatação de I e II são, respectivamente, á1 e á2. 
Para que a rampa mantenha a mesma inclinação a qualquer temperatura, é necessário que a relação entre 
á1 e á2 seja: 
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a)  á1 = á2    
b)  á1 = 2á2    
c)  á1 = 3á2    
d)  á2 = 3á1    
e)  á2 = 2á1    
  

19.(Uern) Duas chapas circulares A e B de áreas iguais a uma temperatura inicial de 20°C foram colocadas no 
interior de um forno cuja temperatura era de 170°C. Sendo a chapa A de alumínio e a chapa B de ferro e a 
diferença entre suas áreas no instante em que atingiram o equilíbrio térmico com o forno igual a 22,7 cm ,π  
então o raio inicial das chapas no instante em que foram colocadas no forno era de 

 
(Considere: 6 1 6 1

A Fe22 10 C ; 12 10 C )α α           
a)  25 cm.    
b)  30 cm.     
c)  35 cm.     
d) 40 cm.    
  

20. (Ufg) Deseja-se acoplar um eixo cilíndrico a uma roda com um orifício circular. Entretanto, como a área da 
seção transversal do eixo é 2,0 % maior que a do orifício, decide-se resfriar o eixo e aquecer a roda. O eixo 
e a roda estão inicialmente à temperatura de 30 °C. Resfriando-se o eixo para -20 °C, calcule o acréscimo 
mínimo de temperatura da roda para que seja possível fazer o acoplamento. O eixo e a roda são de 
alumínio, que tem coeficiente de dilatação superficial de 5,010–5 °C–1.  

  
21. (Upe) Uma barra de coeficiente de dilatação 4 15 10 C ,α π      comprimento 2,0 m  e temperatura inicial 

de 25 C  está presa a uma parede por meio de um suporte de fixação S.  A outra extremidade da barra B  
está posicionada no topo de um disco de raio R 30 cm.  Quando aumentamos lentamente a temperatura 
da barra até um valor final T,  verificamos que o disco sofre um deslocamento angular 30Δθ    no 
processo. Observe a figura a seguir:  

 

 
 

Supondo que o disco rola sem deslizar e desprezando os efeitos da temperatura sobre o suporte S  e 
também sobre o disco, calcule o valor de T.   
a)  50 C     
b)  75 C      
c)  125 C      
d)  300 C     
e)  325 C     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Na(s) questão(ões) a seguir, quando necessário, use: 
 
- Aceleração da gravidade: 2g 10 m s ;  
- sen 19 cos 71 0,3;     
- sen 71 cos 19 0,9;     

- Velocidade da luz no vácuo: 8c 3,0 10 m s;   

- Constante de Planck: 34h 6,6 10 J s;    

- 191eV 1,6 10 J;   
- Potencial elétrico no infinito: zero.  
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22. (Epcar (Afa)) Considere dois tubos cilíndricos (1 e 2), verticais, idênticos e feitos do mesmo material, 
contendo um mesmo líquido em equilíbrio até a altura de 50,0 cm,  conforme figura a seguir. 

 
As temperaturas nos dois tubos são inicialmente iguais e de valor 35 C.  O tubo 1 é resfriado até 0 C,  
enquanto o tubo 2 é aquecido até 70 C,  e a altura do líquido em cada tubo passa a ser o valor indicado na 
figura. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação térmica dos tubos é desprezível quando comparado com 
o do líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, considerado constante, é, em 1C ,   

a)  31,2 10     

b)  31,6 10     

c)  32,4 10     

d)  33,6 10     
  
23. (Ufrgs) Duas barras metálicas, X  e Y,  mesmo comprimento (I) em temperatura ambiente 0T ,  são 

aquecidas uniformemente até uma temperatura T.  Os materiais das barras têm coeficientes de dilatação 
linear, respectivamente Xα  e Ya ,  que são positivos e podem ser considerados constantes no intervalo de 
temperatura 0T T T .    
Na figura abaixo, a reta tracejada X  representa o acréscimo relativo /   no comprimento da barra X,  
em função da variação da temperatura.  

 
 

Sabendo que Y X2 ,α α  assinale a alternativa que indica a reta que melhor representa o acréscimo /   
no comprimento da barra Y,  em função da variação da temperatura.  
a)  1    
b)  2     
c)  3     
d) 4     
e)  5     
  

24. (Unicamp) Termômetros clínicos convencionais, de uso doméstico, normalmente baseiam-se na expansão 
térmica de uma coluna de mercúrio ou de álcool, ao qual se adiciona um corante. Com a expansão, o 
líquido ocupa uma parte maior de uma coluna graduada, na qual se lê a temperatura.  
a)  O volume de álcool em um termômetro é 3

0V 20 mm  a 25 C,  e corresponde à figura (a). Quando 
colocado em contato com água aquecida, o termômetro apresenta a leitura mostrada na figura (b). A 
escala está em milímetros, a área da secção reta da coluna é 2 2A 5,0 10 mm .   O aumento do 

volume, V,  produzido pelo acréscimo de temperatura T,  é dado por 
0

V
T.

V
γ

   Se para o álcool 

3 11,25 10 C ,γ      qual é a temperatura T  da água aquecida? 
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b)  Os termômetros de infravermelho realizam a medida da temperatura em poucos segundos, facilitando 

seu uso em crianças. Seu funcionamento baseia-se na coleta da radiação infravermelha emitida por 
parte do corpo do paciente. A potência líquida radiada por unidade de área do corpo humano é dada 
por 3

04 T T,Φ σ   sendo 8 2 46 10 W m Kσ   a constante de Stefan-Boltzmann, 0T 300 K  a 
temperatura ambiente e corpo 0T T T    a diferença entre a temperatura do corpo, que deve ser 

medida, e a temperatura ambiente. Sabendo que em certa medida de temperatura 264,8 W m ,Φ   
encontre a temperatura do paciente em C.  Lembre-se de que ( C) T(K) 273.θ     

  
25.  (Upe-ssa 2) Neste sábado, começa a maior, mais famosa e mais esperada competição do ciclismo 

mundial, o Tour de France. (...) Do dia 2 ao dia 24 de julho, os ciclistas vão encarar as grandes montanhas 
francesas e as mais belas paisagens em busca da tão sonhada camisa amarela. (...) Serão vinte e duas 
etapas – nove planas, uma de alta montanha, nove de montanha e duas de relógio individual – e 3.519 km  
percorridos ao longo de todo o território francês, uma média de 167,5 km  pedalados por dia. 

Fonte: http://espn.uol.com.br/noticia/610082_equipes-favoritos-camisas-e-curiosidades-saiba-tudo-sobre-o-tour-de-france-
2016.  

Acessado em 15 de julho de 2016. (Adaptado) 
 

Ao longo dessa competição, um ciclista viaja por diversos locais, onde ele e sua bicicleta experimentam as 
mais diferentes temperaturas. Desejando um melhor desempenho aerodinâmico na prova, um atleta 
analisa o comportamento geométrico dos raios (barras cilíndricas maciças) disponíveis para instalar nas 
rodas de sua bicicleta, com a variação de temperatura. Em seu experimento, dois raios de alumínio, A  e 
B,  de comprimentos L  e 2L  e diâmetros 4r  e 2r,  respectivamente, são aquecidos até a mesma 
temperatura, a partir de uma mesma temperatura inicial. 
 

A razão entre o aumento de volume do raio A  com respeito ao raio do tipo B  é  
a)  1: 1    
b)  1: 2     
c)  2 : 1     
d)  1: 4     
e)  4 : 1     

 
Gabarito 

 
01. a)  60°RP 

b)  3cm 
02. e 
03. d 
04. d 
05. c 
06. e 
07. d 
08. c 
09. c 
10. c 
11. d 
12. b 
13. e 

 

14. DISCURSIVA 
15. c 
16. b 
17. a 
18. c 
19. b 
20. 349°C 
21. b 
22. a 
23. c 
25. a)  51°c   

b)  37°c 
26. c  
 

 
 


