
 

ASSUNTO: DILATAÇÃO LINEAR, SUPERFICIAL E VOLUMÉTRICA 

 
1. Um fazendeiro quer cercar com arame um terreno quadrado de lados 25 m e para isso adquire 
100 m de fio. Fazendo o cercado, o fazendeiro percebe que faltaram 2 cm de fio para a cerca ficar 
perfeita. Como não quer desperdiçar o material e seria impossível uma emenda no arame, o 
fazendeiro decide pensar em uma alternativa. Depois de algumas horas, ele percebe que naquele 
dia a temperatura da cidade está mais baixa do que a média e decide fazer cálculos para verificar 
se seria possível utilizar o fio num dia mais quente, já que ele estaria dilatado. Sabendo que o 
acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de 
dilatação linear e à variação de temperatura sofrida, calcule o aumento de temperatura que deve 
ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado. (Dado: coeficiente de dilatação térmica 
linear do fio α=4.10-5 ºC-1) 
 
2. Um paralelepípedo de uma liga de alumínio (αAl=2.10-5 ºC-1) tem arestas que, à 0°C, medem 5 
cm, 40 cm e 30 cm. De quanto aumenta seu volume ao ser aquecido à temperatura de 100°C? 
 
3. Um recipiente de vidro, com a capacidade de 3000cm³, está completamente cheio com líquido, a 
0°C. O conjunto é aquecido até 100°C e observa-se que 15cm³ desse líquido extravasa do 
recipiente. Considerando-se o coeficiente de dilatação linear do vidro como sendo constante no 
referido intervalo térmico e igual a αvidro=2.10-6 ºC-1, qual o coeficiente de dilatação real desse 
líquido? 
 
4. (PUC-SP) A tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalo de rosca externa e não 
foi possível soltá-la. Sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro, respectivamente, 
iguais a 30.10-6 ºC-1 e 8,5.10-6ºC-1, como proceder? 
Justifique sua resposta. Temos à disposição um caldeirão com água quente e outro com água 
gelada. 
 
5. (MACKENZIE) Ao se aquecer de 1,0ºC uma haste metálica de 1,0m, o seu comprimento 
aumenta de 2,0 . 10-2mm. O aumento do comprimento de outra haste do mesmo metal, de medida 
inicial 80cm, quando a aquecemos de 20ºC, é:  
 
a) 0,23mm 
b) 0,32 mm 
c) 0,56 mm 
d) 0,65 mm 
e) 0,76 mm   
 
6. (UELON-PR) O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando sua 
temperatura varia de 200ºC. O coeficiente de dilatação de dilatação linear médio desse metal, em 
ºC-1,vale: 
 
a) 1,0.10-5 

 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES DE FÍSICA (nº 2) 

PROFESSOR: DEMETRIUS LEÃO 

SÉRIE: 2º ANO 

 

PARA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS... 



b) 3,0.10-5 
c) 1,0.10-4 
d) 3,0.10-4 
e) 3,0.10-3   
 
7. (UNIRIO) Um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200cm3 para 206cm3, quanto 
sua temperatura aumenta de 20ºC para 520ºC. Se um fio deste mesmo metal, tendo 10cm 
de comprimento a 20ºC, for aquecido até a temperatura de 520ºC, então seu comprimento 
em centímetro passará a valer:  
 
a) 10,1 
b) 10,2 
c) 10,3 
d) 10,6 
e) 11,2   
 
 


