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1. Um pesquisador, investigando propriedades ligadas à dilatação de materiais, fez experimentos envolvendo 

dois materiais (𝑋 e 𝑌), que foram aquecidos numa dada faixa de temperatura enquanto seus volumes foram 
medidos. Sabe-se que ele usou a mesma quantidade de massa para os materiais, sendo que o material 𝑋 é 

líquido e o 𝑌 é sólido. O pesquisador construiu, então, o gráfico a seguir, no qual são apresentadas as curvas de 
volume (𝑉) em função da temperatura (𝑇) para os materiais 𝑋 (linha cheia) e 𝑌 (linha pontilhada). 
 

 
 
Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
 
(     ) Os dois materiais têm mesma densidade em 𝑇 = 0 °𝐶. 
(   ) À medida que a temperatura aumenta, o material 𝑌 se contrai até 𝑇 = 10 °𝐶, e somente a partir dessa 
temperatura passa a dilatar-se.  

(   ) Em 𝑇 = 5 °𝐶, um objeto maciço feito do material 𝑌, se for colocado dentro de um recipiente contendo o 
material 𝑋, afunda quando sujeito apenas a forças gravitacionais e a forças exercidas pelo material 𝑋. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
 
a) V – F – V.    
b) F – V – F.    
c) V – V – F.    
d) F – F – V.    
e) V – V – V.    
  
2. 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 °𝐶−1,  
a) 1,2 ⋅ 10−3    

b) 1,6 ⋅ 10−3    

c) 2,4 ⋅ 10−3    

d) 3,6 ⋅ 10−3    
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3. 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. 
 
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.    
  
4. De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre 
com a água, se ela estiver a uma temperatura próxima a de seu ponto de congelamento. O gráfico mostra como 
o volume específico (inverso da densidade) da água varia em função da temperatura, com uma aproximação na 
região entre 0ºC e 10ºC, ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água. 
 
A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por certa massa 
de água  
 
a) diminui em menos de 3% ao se resfriar de 100ºC a 0ºC.    
b) aumenta em mais de 0,4% ao se resfriar de 4ºC a 0ºC.    
c) diminui em menos de 0,04% ao se aquecer de 0ºC a 4ºC.    
d) aumenta em mais de 4% ao se aquecer de 4ºC a 9ºC.    
e) aumenta em menos de 3% ao se aquecer de 0ºC a 100ºC.    
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5. 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    
  
6. Dilatação térmica é o fenômeno pelo qual variam as dimensões geométricas de um corpo quando este 
experimenta uma variação de temperatura. Sobre esse fenômeno físico, assinale o que for correto.  
01) Em geral, as dimensões de um corpo aumentam quando a temperatura aumenta.    
02) Um corpo oco se dilata como se fosse maciço.    
04) A tensão térmica explica por que um recipiente de vidro grosso comum quebra quando é colocada água em 
ebulição em seu interior.    
08) A dilatação térmica de um corpo é inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação térmica do material 
que o constitui.    
16) Dilatação aparente corresponde à dilatação observada em um líquido contido em um recipiente.    
  
7. Considere uma garrafa de vidro totalmente cheia com água, hermeticamente fechada, submetida a alterações 
de temperatura. 
Nesse contexto, assinale o que for correto.  
 
01) Diminuindo a temperatura do sistema, desde que a água permaneça líquida, o volume da água diminui em 
relação ao volume da garrafa, criando um espaço vazio no seu interior.    
02) Se a variação de temperatura for de 15 ºC para – 5 ºC a garrafa não se romperá.    
04) Sendo o coeficiente de dilatação da água menor que o coeficiente de dilatação do vidro, a dilatação 
observada na água não é real.    
08) Aquecido o sistema, o volume interno da garrafa aumenta, enquanto que o volume de água permanece o 
mesmo.    
  

8. Um cidadão parou às 22ℎ em um posto de combustível para encher o tanque de seu caminhão com óleo 
diesel. Neste horário, as condições climáticas eram tais que um termômetro, bem calibrado fixado em uma das 
paredes do posto, marcava uma temperatura de 10 °𝐶. Assim que acabou de encher o tanque de seu veículo, 

percebeu o marcador de combustível no nível máximo. Descansou no mesmo posto até às 10ℎ do dia seguinte 
quando o termômetro do posto registrava a temperatura de 30 °𝐶. Observou, no momento da saída, que o 
marcador de combustível já não estava marcando nível máximo. 
 
Qual afirmação justifica melhor, do ponto de vista da física, o que aconteceu? Desconsidere a possibilidade de 
vazamento do combustível.  
 
a) O calor faz com que o diesel sofra contração.    
b) O aumento da temperatura afeta apenas o tanque de combustível.    
c) O tanque de combustível tem coeficiente de dilatação maior que o próprio combustível.    
d) O tanque metálico de combustível é um isolante térmico, não permitindo o aquecimento e dilatação do diesel.    
  
9. Com relação à dilatação dos sólidos e líquidos isotrópicos, analise as proposições a seguir e dê como 
resposta a soma dos números associados às afirmações corretas. 
 
(01) Um recipiente com dilatação desprezível contém certa massa de água na temperatura de 1°𝐶, quando é, 
então, aquecido lentamente, sofrendo uma variação de temperatura de 6°𝐶. Nesse caso, o volume da água 
primeiro aumenta e depois diminui. 
(02) Quando se aquece uma placa metálica que apresenta um orifício, verifica-se que, com a dilatação da placa, 
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a área do orifício aumenta. 
(03) Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, este transborda um pouco. O volume de 
líquido transbordado mede a dilatação absoluta do líquido. 
(04) O vidro pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum porque tem menor 
coeficiente de dilatação térmica do que o vidro comum. 
(05) Sob pressão normal, quando uma massa de água é aquecida de 0°𝐶 até 100°𝐶 sua densidade sempre 
aumenta. 
(06) Ao se elevar a temperatura de um sistema constituído por três barras retas e idênticas de ferro interligadas 
de modo a formarem um triângulo isósceles, os ângulos internos desse triângulo não se alteram.  
 
a) 07.     
b) 10.     
c) 11.     
d) 12.     
  
10. Um recipiente de vidro está completamente cheio de um determinado líquido. O conjunto é aquecido fazendo 

com que transborde um pouco desse líquido. A quantidade de líquido transbordado representa a dilatação:  

a) do líquido, apenas.    
b) do líquido menos a dilatação do recipiente.    
c) do recipiente, apenas.    
d) do recipiente mais a dilatação do líquido.    
  
11. Um recipiente cúbico de zinco, cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 25 × 10 -6 °C-1, tem lado 20 cm à 

temperatura de 20 °C. Nessa temperatura ele é preenchido completamente com mercúrio, de coeficiente de 

dilatação 180 × 10-6 °C-1. O sistema é levado, então, à temperatura final de 120 °C. Analise as afirmações. 

(     ) O coeficiente de dilatação da superfície lateral do cubo é 50 × 10-6 °C-1. 

(     ) A dilatação apresentada pelo lado do cubo é 20 cm. 

(     ) A dilatação apresentada pelo recipiente é 20 cm3. 

(     ) A dilatação do mercúrio é 144 cm3. 

(     ) Certamente ocorreu transbordamento maior que 100cm3 de mercúrio.  

  

12. Um bulbo de vidro conectado a um tubo fino, com coeficiente de dilatação desprezível, contendo certa massa 

de água na fase líquida é mostrado a seguir em três situações de temperatura. Na primeira, o sistema está a 

4°C; na segunda, a 1°C e, na terceira, a 10°C. Conforme a temperatura, a água ocupa uma certa porção do tubo. 

Tal fenômeno é explicado 

  
a) pelo aumento de volume da água de 0°C a 4°C, seguido da diminuição do volume a partir de 4°C.    
b) pela diminuição da densidade da água de 0°C a 4°C, seguido do aumento da densidade a partir de 4°C.    
c) pelo aumento do volume da água a partir de 0°C.    
d) pelo aumento da densidade da água de 0°C a 4°C, seguido da diminuição da densidade a partir de 4°C.    
e) pela diminuição do volume da água a partir de 0°C.    
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 Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
[1] Verdadeiro. A 0 °𝐶, os materiais (de mesma massa) possuem o mesmo volume, possuindo assim a mesma 
densidade. 
[2] Falso. De 5 °𝐶 a 10 °𝐶, o material 𝑌 sofre dilatação. 

[3] Verdadeiro. Em 5 °𝐶, o material 𝑌 possui menor volume, possuindo maior densidade que o material 𝑋, 
afundando quando colocado no recipiente.    
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Sendo 𝐴𝑏 a área da base de cada cilindro, a variação do volume deles será: 

|Δ𝑉1| = |47,9𝐴𝑏 − 50𝐴𝑏| = 2,1𝐴𝑏 𝑐𝑚3 
|Δ𝑉2| = |52,1𝐴𝑏 − 50𝐴𝑏| = 2,1𝐴𝑏 𝑐𝑚3 

 
Variação das temperaturas dos cilindros: 

|Δ𝜃1| = |0°𝐶 − 35°𝐶| = 35°𝐶 
|Δ𝜃2| = |70°𝐶 − 35°𝐶| = 35°𝐶 

 
Escolhendo os dados de quaisquer um dos cilindros para o cálculo, obtemos: 

Δ𝑉 = 𝑉0𝛾Δ𝜃 
2,1𝐴𝑏 = 50𝐴𝑏 ⋅ 𝛾 ⋅ 35 

∴ 𝛾 = 1,2 ⋅ 10−3 °𝐶−1   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
Analisando o gráfico, notamos que o volume da água e o volume do recipiente são iguais apenas a 4 °𝐶. 
Portanto, se a água é colocada no recipiente a 4 °𝐶, ela não transbordará. Em qualquer outra temperatura, 
acima ou abaixo desse valor, o volume da água é maior que o volume interno do recipiente e, então, a água 
transbordará. A palavra apenas elimina a afirmativa [II].   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 

Analisando o gráfico, notamos que o volume específico diminui de 0 °C até 4°C, aumentando a partir dessa 
temperatura. 
Aproximando os valores lidos no gráfico, constatamos uma redução de 1,00015 cm3/g para 1,00000 cm3/g de 0 
°C a 4 °C, ou seja, de 0,00015 cm3/g. Isso representa uma redução percentual de 0,015%, o que é menos que 
0,04 %.    
 
Resposta da questão 5: 

 [E] 

 

O volume que extravasa (V’) é a diferença entre a dilatação do mercúrio e a dilatação do recipiente de vidro. 

Dados: V0 = 2,0 102 cm3; 𝛾Hg = 1,8 × 10−4𝐶°−1; 𝛾vidro = 𝛾Hg = 4,0 × 10−5𝐶°−1 = 0,4 × 10−4𝐶°−1; Δ𝜃 = 100 °𝐶. 

𝑉' = Δ𝑉𝐻𝑔 − Δ𝑉𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 = 𝑉0 𝛾𝐻𝑔 Δ𝜃 − 𝑉0 𝛾𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 Δ𝜃 = 𝑉0 Δ𝜃(𝛾𝐻𝑔 − 𝛾𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜)  ⇒    

𝑉' = 2 ⋅ 102 ⋅ 100(1,8 ⋅ 10−4 − 0,4 ⋅ 10−4) = 2 ⋅ 104 ⋅ 1,4 ⋅ 10−4  ⇒ 
𝑉' = 2, 8 𝑐𝑚3.   



LISTA DE EXERCÍCIOS: DILATAÇÃO  
TÉRMICA DOS LÍQUIDOS 
PROF. EVERTON PAIXÃO 

Página 6 de 7 

 

 
Resposta da questão 6: 
 01 + 02 + 04 + 16 = 23 
 
Justificando a incorreta: 
 
08) A expressão da dilatação é: 

 V = V0  T. A dilatação é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação térmica do material que 
o constitui.   
 
Resposta da questão 7: 
 01. 
 
[01] Correta. A água tem maior coeficiente de dilatação que o vidro, quando ocorre aumento de temperatura do 
sistema, logo tem maior coeficiente de contração quando a temperatura diminui. 
[02] Incorreta. À temperatura de –5 °C, a água será congelada, aumentará de volume, estourando a garrafa. 
[04] Incorreta. Há um deslize na primeira parte da afirmativa, pois o coeficiente de dilatação da água é maior 
que o do vidro. Caso fosse menor, como afirmado, haveria uma contração aparente da água no aquecimento e 
uma dilatação aparente no resfriamento, tornando incorreta a afirmativa 01. 
[08] Incorreta. Tanto a água como a garrafa aumentam de volume.    
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
O tanque de combustível tem coeficiente de dilatação maior que o próprio combustível. Dessa forma o 
combustível irá se dilatar e o tanque irá se dilatar mais que o combustível. Não havendo vazamento de 
combustível. 
 
[A] O calor faz com que o diesel sofra contração dilatação.   
[B] O aumento da temperatura afeta apenas o tanque de combustível e o combustível. 
[D] O tanque metálico de combustível é um isolante condutor térmico, não permitindo o aquecimento e dilatação 
do diesel.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
Análise de cada afirmativa: 
 

[01] (Falsa) A água sofre uma dilatação anômala, pois de 0°𝐶 até 4°𝐶 o seu volume diminui (temperatura de 
maior densidade da água). Além dos 4°𝐶, o volume começa a aumentar de acordo como a maioria das 
substâncias se comporta com o aumento da temperatura. 
[02] (Verdadeira) O orifício da placa se comporta como se fosse feito com o mesmo material da placa, portanto 
também se dilata, aumentando sua área. 
[03] (Falsa) O volume de líquido transbordado mede a dilatação aparente do líquido, já que a dilatação absoluta 
é dada pela dilatação do frasco mais o volume do líquido transbordado. 
[04] (Verdadeira) Quanto menor coeficiente de dilatação térmica, menor é a dilatação térmica e maior a 
resistência ao choque térmico. 
[05] (Falsa) De 0°𝐶 até 4°𝐶 a densidade da água aumenta. 
[06] (Verdadeira) A dilatação depende do material, do comprimento inicial e da diferença de temperatura. Como, 
neste caso, temos o mesmo material e mesma variação de temperatura, as dimensões dilatadas serão 
proporcionais e os ângulos internos do triângulo isósceles serão iguais. 
 
Soma das alternativas verdadeiras é: 
02 + 04 + 06 = 12.   
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Resposta da questão 10: 
 [B]   
 
Resposta da questão 11: 
 V F F V F   
 
Resposta da questão 12: 
 [D]   
 


