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1. (Uece 2019) Considere quatro hastes metálicas com coeficiente de dilatação térmica 𝛼 e soldadas entre si 
de modo a formar um quadrado de área 𝐴. Suponha que, em resposta a uma variação de temperatura 𝛥𝑇, as 
hastes dilatem linearmente e a área sofra um incremento dado por 𝛥𝐴 = 𝐴𝑘𝛥𝑇. 
 
Nessas condições, o coeficiente 𝑘 pode ser dado por  
a) 2𝛼 + 𝛼2𝛥𝑇.    
b) 2𝛼𝛥𝑇.    
c) 𝛼𝛥𝑇.    
d) 𝛼.    
  
2. (Mackenzie 2019) Desertos são locais com temperaturas elevadas, extremamente áridos e de baixa umidade 
relativa do ar. 
O deserto do Saara, por exemplo, apresenta uma elevada amplitude térmica. Suas temperaturas podem ir de −10 °𝐶 até 50 °𝐶 ao longo de um único dia. 
 

 
 
Uma chapa de ferro, cujo coeficiente de dilação linear é igual a 1,2 ⋅ 10−5 °𝐶−1, é aquecida sendo submetida a 
uma variação de temperatura, que representa a amplitude térmica do deserto do Saara, no exemplo dado 
anteriormente. 
 
Considerando sua área inicial igual a 5 𝑚2, o aumento de sua área, em 𝑚2, é de  
a) 2,0 ⋅ 10−6    
b) 4,0 ⋅ 10−3    
c) 3,6 ⋅ 10−3    
d) 7,2 ⋅ 10−3    
e) 3,6 ⋅ 10−6    
  
3. (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.     
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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.     

  
4. (Udesc 2019) Duas esferas maciças são construídas com materiais diferentes. Em uma certa temperatura 𝑇0 elas apresentam o mesmo diâmetro, portanto, o mesmo volume 𝑉0. Seja 𝛥𝑉 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) 
𝛥𝑉6𝑉0𝑇0    

b) 
𝛥𝑉3𝑉0𝑇0    

c) 
𝛥𝑉2𝑉0𝑇0    

d) 
𝛥𝑉𝑉0𝑇0    

e) 
𝛥𝑉5𝑉0𝑇0    

  
5. (Ufpr 2018) 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.    
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6. (Epcar (Afa) 2018) 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    
  
7. (Uefs 2017) Quase todas as substâncias, sólidas, líquidas ou gasosas, se dilatam com o aumento da 
temperatura e se contraem quando sua temperatura é diminuída, e esse efeito tem muitas implicações na vida 

diária. Uma tubulação de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear é 
1,7⋅10−5°𝐶 , de comprimento igual a 20,5 𝑚, é 

usada para se obter água quente. 
 
Considerando-se que a temperatura varia de 20 °𝐶 a 40 °𝐶, conclui-se que a dilatação sofrida pelo tubo, em 𝑚𝑚, é igual a  
 
a) 7,43    
b) 6,97    
c) 5,75    
d) 4,86    
e) 3,49    
  
8. (Fatec 2017)  Numa aula de laboratório do curso de Soldagem da FATEC, um dos exercícios era construir 
um dispositivo eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos, de mesmo comprimento e 
soldadas entre si, formando o que é chamado de “lâmina bimetálica”. 
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Para isso, os alunos fixaram de maneira firme uma das 
extremidades enquanto deixaram a outra livre, conforme a 
figura. Considere que ambas as lâminas estão inicialmente 
sujeitas à mesma temperatura 𝑇0, e que a relação entre os 
coeficientes de dilatação linear seja 𝛼𝐴 > 𝛼𝐵. 
 
Ao aumentar a temperatura da lâmina bimetálica, é correto afirmar que  
 
a) a lâmina A e a lâmina B continuam se dilatando de forma retilínea conjuntamente.    
b) a lâmina A se curva para baixo, enquanto a lâmina B se curva para cima.    
c) a lâmina A se curva para cima, enquanto a lâmina B se curva para baixo.    
d) tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para baixo.    
e) tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para cima.    
  
 
9. (Epcar (Afa) 2017) Em um laboratório de física é proposta uma experiência onde os alunos deverão construir 
um termômetro, o qual deverá ser constituído de um bulbo, um tubo muito fino e uniforme, ambos de vidro, 
além de álcool colorido, conforme a figura abaixo. 
 
O bulbo tem capacidade de 2,0 𝑐𝑚3, o tubo tem área de secção transversal de 1,0 ⋅10−2 𝑐𝑚2 e comprimento de 25 𝑐𝑚. 
 
No momento da experiência, a temperatura no laboratório é 30 °𝐶, e o bulbo é totalmente 
preenchido com álcool até a base do tubo. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação do 
álcool é 11 ⋅ 10−4 °𝐶−1 e que o coeficiente de dilatação do vidro utilizado é desprezível 
comparado ao do álcool, a altura ℎ, em 𝑐𝑚, atingida pelo líquido no tubo, quando o 
termômetro for utilizado em um experimento a 80 °𝐶, é  
 
a) 5,50    
b) 11,0    
c) 16,5    
d) 22,0    
  
10. (Ufrgs 2017) Quando se fornece calor a uma substância, podem ocorrer diversas modificações decorrentes 
de propriedades térmicas da matéria e de processos que envolvem a energia térmica. Considere as afirmações 
abaixo, sobre processos que envolvem fornecimento de calor. 
 
I. Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se. 
II. A temperatura de ebulição da água depende da pressão. 
III. A quantidade de calor a ser fornecida, por unidade de massa, para manter o processo de ebulição de um 

líquido, é denominado calor latente de vaporização. 
 
Quais estão corretas?  
 
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
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11. (Enem cancelado 2009) 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.    
  
 

12. (Uel 1995) 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    
  
13. (Ebmsp 2016) Sabe-se que as mudanças significativas referentes à família brasileira estão relacionadas ao 
impacto do desenvolvimento tecnológico da sociedade como um todo. Uma dessas mudanças é o uso da 
tecnologia para a reprodução humana, a inseminação artificial, uma técnica de reprodução medicamente 
assistida que consiste na deposição mecânica do sêmen de um doador, que fica preservado em azoto líquido, 
contido em um criotubo a −196 °𝐶, e que, após ser processado, é colocado dentro do colo do útero, próximo 
ao momento da ovulação.  
 
Com base nessa informação, determine a temperatura, referida no texto, em que o sêmen fica preservado, na 
escala Fahrenheit.  
  
14. (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 1,0 𝑐𝑚3 de mercúrio no interior desse termômetro quando a temperatura é 0 °𝐶, que a 

área da seção transversal do capilar do termômetro seja 1,2 × 10−3 𝑐𝑚2 e que o coeficiente de dilatação 
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volumétrica do mercúrio seja 1,8 × 10−4 °𝐶−1. Calcule a variação do volume do mercúrio, em 𝑐𝑚3, 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.  

  
15. (Ufpe 2006)  O gráfico a seguir apresenta a relação entre a temperatura na escala Celsius e a temperatura 
numa escala termométrica arbitrária X. Calcule a temperatura de fusão do gelo na escala X. Considere a 
pressão de 1 atm. 

  
  
 
 
16. (Famerp 2018) Dois cilindros retos idênticos, um de cobre (coeficiente de dilatação linear igual a 1,7 × 10−5 °𝐶−1) e outro de ferro (coeficiente de dilatação linear igual a 1,2 × 10−5 °𝐶−1), têm, a 0 °𝐶, volumes 
iguais a 8,0  × 102 𝑐𝑚3 e diâmetros das bases iguais a 10 𝑐𝑚 
 

 
 
a) Determine o aumento do volume do cilindro de ferro, em 𝑐𝑚3, 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 2,0 × 10−3 𝑐𝑚?  
  
17. (Uerj 2010) A figura a seguir representa um retângulo formado por quatro hastes fixas. 
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Considere as seguintes informações sobre esse retângulo: 
 
- sua área é de 75 𝑐𝑚2 à temperatura de 20 °𝐶; 
- a razão entre os comprimentos ℓ0𝐴 e ℓ0𝐵 é igual a 3; 
- as hastes de comprimento ℓ0𝐴 são constituídas de um mesmo material, e as hastes de comprimento ℓ0𝐵 de 
outro; 
- a relação entre os coeficientes de dilatação desses dois materiais equivale a 9. 
 
Admitindo que o retângulo se transforma em um quadrado à temperatura de 320 °𝐶, calcule, em °𝐶−1, o valor 
do coeficiente de dilatação linear do material que constitui as hastes menores.  
  
18. (Ufg 2010) 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 5,0×10–5 °C–1.  
  
GABARITO: 
 
1. A 2. D 3. B 4. A 5. A 6. A 7. B 8. D 9. B 10. D  11. C 12. E  

13. = −320, 8∘𝐹   14. a) 160 °𝑅𝑃 b) 𝛥𝑉 = 3,6 × 10−3 𝑐𝑚3  c) ℎ = 3 𝑐𝑚   15. 10  

16. a) 2,88 𝑐𝑚3 b) 40 °𝐶 17. 𝛼𝐵 = 1 × 10−2 °𝐶−1  18. 349 °C.   


