
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: everton.elmpaixao@gmail.com 
 

 

1.  João precisa abrir um recipiente de conserva cuja tampa está emperrada. O recipiente é de vidro comum, e a 
tampa é de alumínio. Para facilitar a abertura, sugeriu-se que ele colocasse a tampa próximo da chama do fogão 
por alguns segundos e, imediatamente após afastar o recipiente da chama, tentasse abri-lo. O procedimento 
sugerido vai favorecer a separação entre a tampa e o recipiente, facilitando a tarefa de destampá-lo, porque:  
 
a) O coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior que o do alumínio.  
b) O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior que o do vidro.  
c) O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é igual ao do vidro 
c) O calor da chama diminui a pressão interna do líquido da conserva.  
d) O calor da chama diminui o volume do recipiente. 
 
2. Comparando-se a escala E de um termômetro com a escala C (Celsius), obteve-se este gráfico de 
correspondência entre as medidas: 

 
 
Quando o termômetro Celsius estiver registrando 90 °C, o termômetro E estará marcando:  
 
a) 100 °E  
b) 120 °E  
c) 150 °E 
d) 170 °E 
e) 200 °E  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 

Professor(a): Everton 

Data: 19//03/2020 

Aluno(a):                                                                             Turma: 

Matéria: Física 

Ano: 2º Ano E.M. 

Valor: 1,8 

2º Teste – 1º Bim 



QUESTÃO DISSERTATIVA 
 
1. Um recipiente tem, a 0 °C, capacidade (volume interno) de 1.000 cm3. Seu coeficiente de dilatação volumétrica 

é  °C-1 e ele está completamente cheio de glicerina. Aquecendo-se o recipiente a 100 °C, há um 

extravasamento de 50,0 cm3 de glicerina. Determine:  
 
a) o coeficiente de dilatação aparente da glicerina;  
b) o coeficiente de dilatação real da glicerina. 
 


