
Lista de Exercícios 2 ° Ano 

Conteúdo: Termometria e Dilatação Térmica 

1) (ITA-SP) Para medir a febre de pacientes, um 

estudante de medicina criou sua própria 

escala linear de temperaturas. Nessa nova 

escala, os valores  de 0 (zero)  e 10 (dez) 

correspondem, respectivamente, a 37°C e 

40°C. A temperatura de mesmo valor 

numérico em ambas as escalas é 

aproximadamente: 

a) 52,9°C 

b) 28,5°C 

c) 74,3°C 

d) -8,5°C 

e) -28,5°C 

 

 

2) Uma temperatura na escala Fahrenheit é 

expressa por um número que é o triplo do 

correspondente na escala Celsius. Essa 

Temperatura é: 

a) 26,7°F 

b) 53,3°F 

c) 80,0°F 

d) 90,0°F 

e) N.d.a 

 

3) Julgue as afirmações abaixo: 
I – A escala Celsius atribui 0° para o ponto de 
fusão do gelo e 100º para o ponto de ebulição da 
água, à pressão normal; 
II – O limite inferior para a escala Kelvin é de -
273°C; 
III – 1°C equivale a 1°F. 

Estão corretas: 
a) I e II apenas 
b) I e III apenas 
c) I, II e III 
d) II e III apenas 
e) I apenas 

4- (UF-Londrina) Uma escala termométrica E adota os 
valores –10ºE para o ponto de gelo e 240ºE para o 
ponto de vapor. Qual a indicação que na escala E 
corresponde a 30ºC? 
a) 55ºE 
b) 65ºE 
c) 66ºE 
d) 54ºE 
e) 38ºE 

5- Dispõe-se de um termômetro calibrado numa 

escala arbitrária que adota -10°X para a temperatura 

10°C e 70°X para a temperatura 110°C. Com este 

termômetro, mediu-se a temperatura de uma cidade 

que registra, no momento, 77°F. Esta medida foi de: 

6- A escala de temperatura Fahrenheit foi inventada 
pelo cientista alemão Daniel Gabriel Fahrenheit (1686 
– 1736). Ele teria usado para 0°F a temperatura do dia 
mais frio de 1727, na Islândia, marcada por um amigo 
e para 100°F a temperatura do corpo da sua esposa, 
num determinado dia. Se isso é verdade, então: 

a) no ano de 1727, na Islândia, a temperatura atingiu 
marcas inferiores a -20°C; 
b) no ano de 1727, na Islândia, a temperatura não 
atingiu marcas inferiores a -10°C; 
c) nesse dia, a sua esposa estava com febre; 
d) nesse dia, a sua esposa estava com a temperatura 
inferior à normal (37°C); 
e) é impossível, pois 100°F corresponde a uma 
temperatura superior à máxima possível para o ser 
humano. 

 

7- Mergulham-se dois termômetros na água: um 

graduado na escala Celsius e o outro na Fahrenheit. 

Espera-se o equilíbrio térmico e nota-se que a 

diferença entre as leituras nos dois termômetros é 

igual a 92. A temperatura da água valerá, portanto: 

a) 28°C;120°F 
b) 32°C;124°F 
c) 60°C;152°F 
d) 75°C;167°F 
e) N.d.a 
8- Um trilho de ferro sofre um acréscimo de 

comprimento de 1,2 cm quando sua temperatura se 

eleva de 10°C a 30°C. Sabendo-se que o coeficiente 

de dilatação linear do ferro é 12.10-6°C-1, pode-se 

afirmar que o comprimento desse trilho a 10°C, em 

metros, é de: 

a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 50 
9- (Mackenzie SP/2006) Um viajante, ao desembarcar 
no aeroporto de Londres, observou que o valor da 
temperatura do ambiente na escala Fahrenheit é o 
quíntuplo do valor da temperatura na escala Celsius. 
Essa temperatura é de: 
a) 5°C 
b) 10 °C 
c) 15 °C 
d) 20 °C 
e) 25 °C 

10-Uma placa metálica tem um orifício circular de 50,0 

mm de diâmetro a 15°C. A que temperatura deve ser 

aquecida a placa para que se posso ajudar no orifício 

um cilindro de 50,3 mm de diâmetro? O coeficiente de 

dilatação linear do metal é 0,0000 119° C
-1

. 

a) Ѳ= 302 K 
b) Ѳ= 521 K 
c) Ѳ= 300 K 
d) Ѳ= 519,9 K 
e) Ѳ= 520 K 
11- Uma chapa plana de uma liga metálica de 

coeficiente de dilatação linear 2.10-5 °C-1 tem área A0 

a temperatura de 20°C. Para que área dessa placa 

aumente 1%, devemos elevar a sua temperatura para: 

a) 520°C 

b) 470 °C 

c) 320 °C 

d) 270° C 

e) 170° C 



11- Um termômetro está à temperatura ambiente. O 

que ocorre com este termômetro quando ele é 

introduzido em um líquido com temperatura superior à 

dado à do ambiente? 

a) Aumenta sua energia interna, mas sua 

temperatura permanece constante. 

b) Aumenta sua temperatura, mas sua energia 

interna permanece constante. 

c) Sua energia interna e sua temperatura 

aumentam. 

d) Aumenta sua temperatura, mas diminui sua 

energia interna. 

e) Aumenta o calor do termômetro, mas sua energia 

interna diminui. 

 

12- Na construção civil, para evitar rachaduras nas 

armações longas de concreto, como, por exemplo, 

pontes, usa-se a construção em blocos separados 

por pequenas distancias preenchidas com material 

de grande dilatação térmica em relação ao concreto, 

como o piche betuminoso. Uma barra de concreto, 

de coeficiente linear 1,9. 10
-5

 °C e comprimento 100 

metros a 30°C, sofrerá uma dilatação linear a 40 °C 

de: 

 

a) 1,9 metros x 10  ² metros 

b) 1,5 metros x 10  ³ metros 

c) 1,9 metros x 10    metros 

d) 1,7 metros x 10 ¹ metros 

e) 2,1 metros x 10  ² metros 

13- O comprimento de uma barra de latão varia em 

função da temperatura, segundo a figura a seguir. O 

coeficiente de dilatação linear do latão, no intervalo de 

0°C a 100°C, vale: 

 

14) (UEL-PR) O coeficiente de dilatação linear do aço 
é 1,1 x 10-5 ºC-1. Os trilhos de uma via férrea têm 
12m cada um na temperatura de 0ºC. Sabendo-se que 
a temperatura máxima na região onde se encontra a 
estrada é 40ºC, o espaçamento mínimo entre dois 
trilhos consecutivos deve ser, aproximadamente, de: 
a) 0,40 cm 
b) 0,44 cm 
c) 0,46 cm 
d) 0,48 cm 
e) 0,53 cm 

15) (MACKENZIE) Ao se aquecer de 1,0ºC uma haste 

metálica de 1,0m, o seu comprimento 
aumenta de 2,0x10-2mm. 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 

16) 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 

17) (UNIRIO) Um bloco de certo metal tem seu volume 
dilatado de 200 cm³ para 206 cm³, quanto 
sua temperatura aumenta de 20ºC para 520ºC. Se um 
fio deste mesmo metal, tendo 10 cm 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 
18) O gráfico abaixo representa a variação do 

comprimento de uma barra homogênea com a 
temperatura. Determine o coeficiente de dilatação 
linear de que a barra é constituída. 

 
19) Qual deve ser a variação de temperatura 

aproximada sofrida por uma barra de alumínio para 
que ela atinja uma dilatação correspondente a 0,2% 
de seu tamanho inicial? DADOS: Considere o 
coeficiente de dilatação do alumínio como 23x10

-6
 °C

-

1
. 

a) 97 °C 
b) 7 °C 
c) 70 °C 
d) 58 °C 
e) 87 °C 

20) 16. Duas barras homogêneas, A e B, tem seu 
comprimento L em função da temperatura variando de 
acordo com o gráfico. Determine os coeficientes de 
dilatação linear  A e B dos materiais que constituem as 
barras. 

 



 
21) A extensão de trilhos de ferro sofre dilatação 
linear, calcule o aumento de comprimento que 1000 m 
dessa ferrovia sofre ao passar de 0 °C para 20 °C, 
sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro 
é 12x10 

-6 °
C

-1
. 

 
*** Resolvas as operações abaixo  

1-Efetue a potenciação (3,2 . 10
-3

)
2
 

2- Como escrevemos 2,045 . 10
4
 na forma decimal? 

3- Como escrevemos 7,5 . 10
-5

 na forma decimal? 

4- O resultado da expressão abaixo é igual a

 

5- O valor da expressão 3 + 5 x 2 – 4 : 2  

6- Transforma os valores abaixo em 
números com potência de base 10 
a) 2500  
b) 150 = 
c) 20 = 
d) 15000 = 
d) 740000 =  
e) 9987000 = 
f) 739020000 = 
g) 13200000 = 
h) 230000 = 
i) 0;345 = 
j) 0;008652 = 
l) 0;000145 = 
m) 0;02 
 
7) Escreva os números abaixo sem potência de 10: 

a) 23.103 = 
b) 830.101 = 
c) 74;4.102 = 
d) 45_10-5 = 
e) 77.10-1 = 
f) 956,6.10-6 = 
g) 0,6.10-2 = 
h) 4.10-8 = 
 
8) Resolva  
a) x = 5+3³ x 2 = 
b) x = 7² - 4 x 2+3 = 
c) x = raiz de 9 x 2-(-4) = 
 
9) Resolva as expressões abaixo: 
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