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Instruções para a resolução do trabalho 
 

Todas as questões devem ser justificadas com cálculos e/ou conceitos.  

- Todos os cálculos devem ser feitos “à lápis”, entretanto, a resposta final deverá ser “à caneta” destacada com um círculo ou 

paralelogramo.  

 - A resolução do trabalho deverá ser feita em folha de almaço ou sulfite. 

 - O trabalho vale no máximo 02 (dois) pontos e cada questão vale 0,2 pontos.  

- Entrega do trabalho no dia da Avaliação de REC... 

 
1.   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 51,7 10 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     

   
   

2.   Um cubo regular homogêneo de aresta 20,0 cm  está inicialmente a 20,0 C.  O coeficiente de dilatação linear 

médio do material com que foi fabricado é 5 12,00 10 C .− −   Aquecendo-se uniformemente o cubo com uma fonte de 

calor constante durante 50,0 s,  a temperatura se eleva para 120,0 C.  A dilatação ocorrida em uma das superfícies do 

cubo é  

a) 1 24,00 10 cm−     

b) 1 28,00 10 cm−     

c) 1 212,0 10 cm−     

d) 1 216,0 10 cm−     

e) 1 220,0 10 cm−     

   

3.   Uma placa de vidro possui as dimensões de 1,0 m 1,0 m 1,0 cm   quando está à temperatura ambiente. Seu 

coeficiente de dilatação linear é 6 19 10 C .− −  Se a placa sofrer uma variação de temperatura de 10 C,  de quanto será 

a variação de volume da placa, em 3cm ?   

a) 
117,3 10−     

b) 
77,3 10−     

c) 
39,0 10−     

d) 
19,0 10−     

e) 2,7     

   
4.   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 32,0 cm ,  o tubo tem área de secção transversal de 2 21,0 10 cm−  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 4 111 10 C− −   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     

e) 33,0 
   

5.   Messias está preparando um almoço e deseja gelar 10  latas da sua bebida preferida. Ele então as coloca dentro 

de uma caixa com isolamento térmico perfeito e sobre elas despeja gelo que está a uma temperatura de 0 C.  

Considerando que as trocas de calor se dão, única e exclusivamente, entre o gelo e as latas, pode-se afirmar que o 
módulo do calor perdido pelas latas é igual ao módulo do calor recebido pelo gelo. Sabendo que a temperatura inicial 

das latas é de 20 C,  que a capacidade térmica de cada lata é de 400 cal C  e que o calor latente de fusão do gelo é 

de 80 cal g,  responda aos itens a seguir. 

 

a) Determine a quantidade de calor extraído das latas até elas atingirem a temperatura de 0 C.  

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item. 

b) Calcule a massa de gelo necessária para baixar a temperatura das latas para 0 C.  

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.   
   

6.   Um corpo de massa igual a 500g,  aquecido por uma fonte térmica cuja potência é constante e igual a 100cal / min,  

absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Observe no gráfico a variação de temperatura do corpo 
em função do tempo. 
 

 
 
Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica desse corpo.  
     
7.  Roberto, empolgado com as aulas de Física, decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida 

por ele, a qual chamou de escala R.  Para tanto, definiu 20 R−   como ponto de fusão do gelo e 80 R  como temperatura 

de ebulição da água, sendo estes os pontos fixos desta escala. Sendo R  a temperatura na escala criada por Roberto 

e C  a temperatura na escala Celsius, e considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão 

que relaciona corretamente as duas escalas será:  

a) C R 20= −     

b) C R 20= +     

c) 
R 20

C
2

+
=     

d) 
R 20

C
2

−
=     

   
8.   Sobre escalas termométricas, considere as seguintes afirmações: 
 



I. A temperatura normal do corpo humano é 36,5 C.  Na escala Fahrenheit, essa temperatura corresponde a um valor 

maior do que 100 F.  

II. Na escala Kelvin, todas as temperaturas são representadas por valores positivos. 

III. A temperatura de 0 C  na escala Kelvin corresponde a 300 K.  

 
Está(ão) correta(s) apenas:  
a) I.    
b) I e II.    
c) II.    
d) II e III.    
e) III.    
   

9.   Ao atender um paciente, um médico verifica que, entre outros problemas, ele está com temperatura de 37,5 C  e 

deixa-o em observação no posto de saúde. Depois de uma hora, examina-o novamente, medindo a temperatura e 

observa que ela aumentou 2 C.  O valor dessa variação de temperatura, na escala Fahrenheit, e a temperatura final, 

na escala Kelvin, são respectivamente iguais a   

a) 3,6 F  e 233,5 K.      

b) 35,6 F  e 312,5 K.      

c) 35,6 F  e 233,5 K.     

d) 3,6 F  e 312,5 K.     

   

10.  Uma escala termométrica A adota para a temperatura da água em ebulição à pressão normal, de 70 A,  e para a 

temperatura de fusão do gelo à pressão normal, de 20 A.  Outra escala termométrica B  adota para a temperatura da 

água em ebulição à pressão normal, de 90 B,  e para a temperatura de fusão do gelo à pressão normal, de 10 B.  A 

expressão que relaciona a temperatura das escalas AA( )θ  e BB( )θ  é  

a) B A2,6 42θ θ=  −     

b) B A2,6 22θ θ=  −     

c) B A1,6 22θ θ=  −     

d) A B1,6 22θ θ=  +     

e) A B1,6 42θ θ=  +     

 

 

  

 
 
 


