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Q.01- O comprimento de uma certa ponte de aço sobre um rio é de 
2.000m. A variação de temperatura anual média nesta região, onde está 
a ponte, é de 40°C. Dado o coeficiente de dilatação linear do aço igual a 
1,27 x 10–5 K–1, a variação de comprimento sofrida pelas vigas de aço que 
sustentam as faixas de rodagem é, aproximadamente, em metros: 
A) 8  B) 6  C) 3  D) 1 
 
Q.02- O gráfico abaixo representa o comprimento L, em função da 

temperatura  , de dois fios metálicos finos A e B. 

 
 
Com base nessas informações, é correto afirmar que 
A) os coeficientes de dilatação lineares dos fios A e B são iguais. 
B) o coeficiente de dilatação linear do fio B é maior que o do fio A. 
C) o coeficiente de dilatação linear do fio A é maior que o do fio B. 

D) os comprimentos dos dois fios em 0  = são diferentes. 

 
Q.03-  Um frasco de capacidade para 10 litros está completamente cheio 

de glicerina e encontra−se à temperatura  de 10°C.  Aquecendo−se o 

frasco com a glicerina até atingir 90°C, observa−se que 352 ml de 

glicerina transborda do frasco.  Sabendo−se que o coeficiente de 
dilatação volumétrica da glicerina é 5,0 x 10−4 °C−1, o coeficiente de 

dilatação linear do  frasco é, em °C−1. 

A) 6,0 x 10−5 B) 2,0 x 10−5 C) 4,4 x 10−4 D) 1,5 x 10−4 
 
Q.04- Um telescópio registra, sobre um detector quadrado de silício 
(denominado CCD) de 2,0cm de lado, a imagem de uma parte de um 
conjunto de estrelas uniformemente distribuídas. Uma quantidade de 
5000 estrelas é focalizada no detector quando a temperatura deste é de 
20 °C. Para evitar efeitos quânticos indesejáveis, o detector é resfriado 
para − 80 °C. 
Dado: Considere que o coeficiente de dilatação linear do silício é igual a 

-1-6 Cº 10 x 0,5  

Com base nessas informações, pode-se afirmar que o número de 
estrelas detectado depois do resfriamento é de aproximadamente 
A) 5005 estrelas.   B) 5055 estrelas. 
C) 4500 estrelas.   D) 4995 estrelas. 
 
Q.05- A tabela abaixo apresenta o coeficiente de dilatação volumétrica 

)(  de algumas substâncias. Já, as quatro retas (A, B, C e D) do gráfico 

representam o volume (V) de uma determinada substância (não 
necessariamente as substâncias da tabela) em função de sua 
temperatura (T). As retas B e C são paralelas. 
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Cruzando as informações fornecidas pela tabela e pelo gráfico, marque 
a alternativa correta. 
 
A) Se a reta D representar a glicerina, então a reta C pode representar 

o álcool etílico ou o petróleo. 

B) Se a reta B representar o álcool etílico, então a reta C pode 
representar o mercúrio ou a glicerina. 

C) As retas C e D representam uma única substância. 
D) A reta A pode representar qualquer uma das substâncias da tabela. 
 
Q.06 - A FIG. 1(a) mostra como duas barras de materiais diferentes estão 
fixas entre si e a um suporte e a FIG. 1(b) mostra essas mesmas barras, 

após terem sofrido uma variação de temperatura T. 

 
Sabendo-se que os coeficientes médios de expansão linear dessas barras 

são 1 e 2, é correto afirmar que 
 

A) Se 1 < 2, então T > 0. 

B) Se 1 > 2, então T < 0. 

C) Se 1 > 2, então T > 0. 

D) T < 0, independentemente de 1 e 2. 
 
Q.07 - A tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de 
alguns metais: 

 
Uma placa de metal de área 1 m2 a 20°C é aquecida até atingir 100°C 
apresentando uma variação de 35,2 cm2 em sua área. O metal que 
constitui essa placa é o 
 
A) ferro. B) cobre. C) zinco.  D) alumínio. 
 
Q.08 - Os rebites são elementos de fixação que podem unir rigidamente 
peças ou placas metálicas. Tem-se uma placa metálica com um orifício 
de diâmetro 25,00 mm a 20°C. Um rebite de diâmetro 25,01 mm à 
temperatura de 20°C é fabricado com a mesma liga da placa metálica, 
cujo coeficiente de dilatação linear médio é 20 10–6 °C–1. Deseja-se 
encaixar perfeitamente esse rebite no orifício da placa. Para tanto, 
devemos resfriar o rebite à temperatura de, aproximadamente, 
 
A) 20 °C  B) 15°C  C) 10°C  D) 0°C 
 
Q.09 - Um recipiente de vidro tem, a 10°C, o volume interno de 1,0 litro 
e está completamente cheio com um certo líquido. Ao aquecer o 
recipiente a 90°C, ocorre um transbordamento de 4,8cm3 desse líquido. 

Considerando-se o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 1,410–

5/°C, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação real do líquido, em 
10–5/°C, é igual a 
 
A) 9,4  B) 10,2  C) 11,3  D) 12,1 
 
Q.10 - Uma placa quadrada de zinco, a temperatura ambiente T0 = 25°C 
tem lado ℓ = 80 cm. Um furo circular com diâmetro d = 20 cm é feito no 
centro da placa (processo conhecido como estampagem), conforme 
mostrado na Figura abaixo. Sabendo que o coeficiente de dilatação 

linear para o zinco é igual a zn  = 26 10–6 °C–1. A partir desses dados 

temos: 
 

 
 



 

LISTA DE EXERCÍCIOS – 3º ANO FÍSICA - EDSON 

 

 

 

I. Se a placa for aquecida até uma temperatura de 192°C, então o 
diâmetro do furo será 19,91316 cm. 

II. O coeficiente de dilatação superficial para o zinco é zn  = 52 10–6 

°C–1. 
III. Na temperatura de 192 °C a área da placa será igual a 6328,850924 
cm2. 
 
Das 3 sentenças anteriores, é válido afirmar que: 
 
A) Apenas a sentença I está correta. 
B) Apenas a sentença II está correta. 
C) As sentenças I e III estão corretas. 
D) As sentenças II e III estão corretas. 
 
Q.11 - Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de 
concreto de 5 m de comprimento a uma temperatura de 20 °C em uma 
região na qual a temperatura varia ao longo do ano entre 10 °C e 40 °C. 
O concreto destes blocos tem coeficiente de dilatação linear de 10–5 °C–

1. Nessas condições, qual distância em cm deve ser resguardada entre os 
blocos na instalação para que, no dia mais quente do verão, a separação 
entre eles seja de 1 cm? 
 
A) 1,01  B) 1,10  C) 1,20  D) 2,00 
 
Q.12 -   Num dia de inverno em que a temperatura ambiente é de 5 °C, 
o espaçamento entre dois trilhos consecutivos de 50 m de comprimento 
cada, de uma linha ferroviária é de 4,4 cm. Sabendo que o coeficiente de 
dilatação linear da linha ferroviária é de 1,2.10–5 °C–1, podemos afirmar 
que num dia de verão em que a temperatura ambiente é de 45 °C, o 
novo espaçamento entre dois trilhos consecutivos desta linha ferroviária 
medirá Observação: considere que as extremidades de trilhos 
consecutivos estão livres para expandir. 
 
A) 5,0 cm  B) 3,4 cm  C) 3,0 cm  D) 2,0 cm 
 
QUESTÕES ENEM 
 
Q.01 -Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras "calor" e 
"temperatura" de forma diferente de como elas são usadas no meio 
científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como "algo 
quente" e temperatura mede a "quantidade de calor de um corpo". 
Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas 
situações que podem ser verificadas na prática. 
Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos 
conceitos corriqueiros de calor e temperatura? 
A) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em 

que estiver fervendo. 
B) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar 

a temperatura da água. 
C) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura 

da água em uma panela. 
D) A água quente que está em uma caneca é passada para outra 

caneca a fim de diminuir sua temperatura. 
E) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está 

em seu interior com menor temperatura do que a dele. 
 
 
 
 
 
 
Q.02 -   As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças 
móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos 
motores à combustão interna. Para evitar o superaquecimento e 
consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais 
sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com 
propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o 
calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. 

Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu 
objetivo com maior eficiência? 
A) Alto calor específico. 
B) Alto calor latente de fusão. 
C) Baixa condutividade térmica. 
D) Baixa temperatura de ebulição. 
E) Alto coeficiente de dilatação térmica. 
 
Q.03 -    
O lugar mais frio da Terra 
             Satélites da NASA localizaram um dos lugares mais frios do nosso 
planeta, no cume de um monte localizado na Antártida, nas 
proximidades do Polo Sul. A temperatura mais fria já registrada na Terra 
chegou a –93,2 ºC, o que é vários graus mais frio do que o recorde 
anterior. Os pesquisadores analisaram 32 anos de dados de vários 
instrumentos de vários satélites em busca de ocorrências capazes de 
gelar os ossos. O novo recorde, de –93,2 ºC, foi batido no dia 10 de 
agosto de 2010. Na verdade, as temperaturas despencaram para níveis 
recorde dezenas de vezes na região, em \"bolsões\" nas proximidades 
de um pico entre o Domo Argus e o Domo Fuji. O recorde de 
temperatura mais fria da Terra é vários graus mais frio do que o registro 
de –89,2 ºC anterior, em 1983, na Estação de Pesquisa russa Vostok, 
também na Antártida. O lugar mais frio permanentemente habitado na 
Terra fica no nordeste da Sibéria, onde as temperaturas nas cidades de 
Verkhoyansk e Oimekon atingiram –67,8 °C em 1892 e em 1933. 

 
Após a leitura do artigo, podemos concluir que o novo recorde de menor 
temperatura já medida é de, aproximadamente, quantos graus 
Fahrenheit e kelvin, respectivamente, menor que a mais baixa 
temperatura do lugar mais frio permanentemente habitado no nordeste 
da Sibéria? 
A) 25,4 °F e 34,2 K.   
B) 45,7 °F e 25,4 K. 
C) 77,7 °F e 298 K.   
D) 54,2 °F e 42,2 K. 
E) 25,4 °F e 25,4 K. 
 
 
 
 
Q.04-   O professor Edson, resolveu criar um termômetro. Para isso, ele 
arbitrou uma escala e calibrou o termômetro na cidade de Uberlândia, 
tomando para os pontos de fusão e ebulição da água os valores -25 °E e 
175 °E. Na sala de aula, percebeu que um termômetro, graduado em 
Celsius, assinalava 30 °C. Fez umas continhas e verificou que seu 
termômetro estava bem calibrado. Sabendo disso, marque a alternativa 
que corresponde ao valor assinalado pelo termômetro do professor 
Edson, no momento que fez a observação. 
A)  35 B)  50 C)  53 D)  85 E)  90 
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Q.05- Uma dona de casa resolveu fazer uma salada para o jantar, mas 
não conseguiu abrir o frasco de palmito, que tem tampa metálica. 
Porém, lembrando-se de suas aulas de Física, ela mergulhou a tampa da 
embalagem em água quente durante alguns segundos e percebeu que 
ela abriu facilmente. Isso provavelmente ocorreu porque: 
A) reduziu-se a força de coesão entre as moléculas do metal e do vidro. 
B) reduziu-se a pressão do ar no interior do recipiente. 
C) houve redução da tensão superficial existente entre o vidro e o 

metal. 
D) o coeficiente de dilatação do metal é maior que o do vidro. 
E) o coeficiente de dilatação do vidro é maior que o do metal. 
 
Q.06- 
Patinação no gelo 

  
                                                                                                         Reprodução 
             A leveza nos movimentos é algo bem visível ao vermos alguém 
patinando no gelo. Sabemos que as pistas de patinação são formadas 
por água congelada (gelo), mas por que este se torna tão escorregadio? 
Será que ali só tem água sólida? De fato, ao patinarmos no gelo, não há 
presença apenas de água no seu estado sólido (gelo), existe também 
água líquida e esta se encontra na superfície do gelo. Mas, por que ela 
está ali? Sua presença se deve à pressão exercida pelas lâminas dos 
patins, provocando, então, a fusão do gelo. Esta camada líquida torna a 
pista mais escorregadia. 

Disponível em: <http://www.quimicaemacaao.blogspot.com.br>. 
Acesso em: 13 maio 2014. (adaptado) 

Após a leitura do texto, do ponto de vista físico, como as lâminas dos 
patins conseguem provocar a fusão do gelo, mesmo com a pista de 
patinação estando a uma temperatura abaixo de 0 °C? 
A) Devido à pequena área de contato da lâmina com a pista de 

patinação, ocorre um aumento da pressão exercida, o que aumenta 
o ponto de fusão do gelo, derretendo-o. 

B) Devido à pequena área de contato da lâmina com a pista de 
patinação, ocorre um aumento da pressão exercida, o que diminui o 
ponto de fusão do gelo, derretendo-o. 

C) Devido à grande área de contato da lâmina com a pista de patinação, 
ocorre um aumento da pressão exercida, o que aumenta o ponto de 
fusão do gelo, derretendo-o. 

D) Devido à grande área de contato da lâmina com a pista de patinação, 
ocorre uma diminuição da pressão exercida, o que diminui o ponto 
de fusão do gelo, derretendo-o. 

E) A área de contato da lâmina com a pista de patinação não exerce 
nenhuma influência no derretimento do gelo, pois o fator decisivo é 
a força aplicada nos patins. 

 
 
 
 
 
 
RESPOSTAS 
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