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LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 2 
 
Dilatação Térmica 
 
1. Para se ligar estruturas em prédios usa-se a técnica de rebitagem. Para se colocar os rebites é preferível que: 
 
a) eles estejam à mesma temperatura da chapa; 
b) eles estejam à temperatura superior a da chapa, geralmente aquecidos ao rubro; 
c) eles estejam resfriados a temperaturas abaixo da da chapa; 
d) qualquer das possibilidades acima ocorra, desde que fiquem bem colocados; 
 
2. Um motorista de caminhão costuma passar sob um conjunto de cabos de alta tensão, em dias frios, sem 
maiores problemas, porém com pequena folga. Num dia quente, ao passar por baixo dos fios, estes prenderam-
se na carroceria do caminhão. Isto ocorreu porque: 
 
a) o motorista distraiu-se; 
b) os pneus aumentaram de volume elevando a carroceria do caminhão; 
c) os postes de sustentação sofreram uma dilatação negativa; 
d) os fios aumentaram o comprimento por dilatação térmica, abaixando assim a altura; 
 
3. Uma chapa de ferro com um furo central é aquecida. Você diria que: 
 
a) a chapa e o furo tendem a diminuir; 
b) a chapa aumenta e o furo diminui; 
c) a chapa e o furo aumentam;  
d) o furo permanece constante e a chapa aumenta; 
 
4. A distância entre dois pedaços de trilhos consecutivos em uma estrada de ferro é: 
 
a) menor no inverno; 
b) praticamente constante;  
c) maior no inverno; 
d) maior no verão. 
 
5. Uma barra de ferro, coeficiente de dilatação linear 12.10 −6 °C −1, possui um comprimento de 15 m a 20°C, se 
a barra é aquecida até 150°C, determine 
 
a) A dilatação sofrida pela barra; 
 
b) O comprimento final da barra. 
 
6. Uma placa quadrada de alumínio tem uma área de 2 m 2 a 50 °C, se a placa é resfriada até 0 °C sua área varia 
de 0,0044 m 2. Determine os coeficientes de dilatação superficial e linear do alumínio. 
 
7. Um recipiente possui volume interno de 1 litro a 20 °C, o recipiente é então aquecido até 100 °C. Determine o 
volume interno desse recipiente depois de aquecido sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material é 
de 15.10 −6 °C −1. 
 
8. 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)  
 
9. (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. 
 
10. (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 
 
11. (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 b) 3,0.10-5 c) 1,0.10-4 d) 3,0.10-4 e) 3,0.10-3   
 
12. (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 centímetros passará a valer:   
  
a) 10,1 b) 10,2 c) 10,3 d) 10,6 e) 11,2    
  
 


