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1) (PUC) – Um fio de aço (α = 10-5 oC-1) de um metro de comprimento, quando tem sua temperatura elevada 
de 100oC, sofre dilatação da ordem de: 
a) 1 cm 
b) 1 mm 
c) 0,1 mm 
d) 0,01 mm 
e) n.d.a. 
 
2) (Pucrs)  O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de secções de 20m separadas por 

juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 6 112 10 C ,− −
× °  e que a 

variação de temperatura no local pode chegar a 50°C entre o inverno e o verão. Nessas condições, a 
variação máxima de comprimento, em metros, de uma dessas secções, devido à dilatação térmica, é  

a) 21,0 10−
×     

b) 21,2 10−
×     

c) 42,4 10−
×     

d) 44,8 10−
×     

e) 46,0 10−
×     

 
3) (Fuvest 2014)  Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma de 
suas extremidades, como visto na figura abaixo.  
 

 
 
Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após 
algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela 
figura: 
 
Note e adote:  

O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 5 11,2 10 C .− −
× °  

O coeficiente de dilatação térmica linear do bronze é 5 11,8 10 C .− −
× °   

Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme.   
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4) Quem viaja de carro ou de ônibus pode ver, ao longo das estradas, torres de transmissão de energia tais 
como as da figura. 
 

 
 
Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados ou, como se diz 
popularmente, “fazendo barriga”. 
 
A razão dessa disposição é que  
a) a densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos.    
b) a condução da eletricidade em alta tensão é facilitada desse modo.    
c) o metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado.    
d) os cabos, em dias mais frios, podem encolher sem derrubar as torres.    
e) os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos, assim dispostos, balançarem.    
 
 
5) O comprimento de uma barra metálica aumenta de 0,1% do valor inicial quando a temperatura sofre 
aumento de 100ºC. Calcule o coeficiente de dilatação linear da barra. 
 
6) (CESGRANRIO) – Em qualquer temperatura, a diferença entre duas barras de metal vale 50cm. Sendo os 
coeficientes de dilatação linear 16 . 10-6 ºC-1 e 21 . 10-6 ºC-1, pode-se dizer que o comprimento inicial da barra 
maior mede: 
a) 160 cm    b) 180 cm    c) 210 cm    d) 270 cm    e) 320 cm 
 
 

 

 

7) (Ufpe) O gráfico a seguir representa a variação, em 

milímetros, do comprimento de uma barra metálica, de 
tamanho inicial igual a 1 m, aquecida em um forno industrial. 

Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do 

material de que é feita a barra, em unidades de 10-5/°C? 
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8) (Pucrs)  Num laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento 

L  de uma barra metálica, à medida que sua temperatura T  aumentava, 
obtendo o gráfico abaixo: 
 
 
 
Pela análise do gráfico, o valor do coeficiente de dilatação do metal é  

a) 5 11,05 10 C− −
⋅     

b) 5 11,14 10 C− −
⋅     

c) 5 11,18 10 C− −
⋅     

d) 5 11,22 10 C− −
⋅     

e) 5 11,25 10 C− −
⋅     

  
9) (Enem)  Para a proteção contra curtos-circuitos em residências são utilizados disjuntores, compostos por 
duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina 
bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. 
Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada (limite), a lâmina se curva para um dos lados, 
afastando-se do contato elétrico e, assim, interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina 
possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no 
circuito. 
 
A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o 
coeficiente de  
a) dureza.    
b) elasticidade.     
c) dilatação térmica.    
d) compressibilidade.    
e) condutividade elétrica.    
 
10) (Epcar (Afa) 2013)  No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de duas barras A e B em 
função da temperatura .θ  
 
 
 
Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e da 
barra B são paralelas, pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de 
dilatação linear da barra A e o da barra B é  
a) 0,25.    
b) 0,50.    
c) 1,00.    
d) 2,00.    
 

11) (Unisc)  Normalmente encontra-se como invólucro de cigarros, no interior do maço, uma folha que 
apresenta duas faces: uma de papel comum e outra de alumínio, coladas entre si. Se pegarmos essa folha 
dupla e a aproximarmos, cuidadosamente, de uma fonte de calor, o que observaremos em relação a dilatação 
dessa folha?  
a) A folha curva-se para o lado do papel.    
b) A folha não sofre nenhum tipo de curvatura.    
c) A folha curva-se para o lado do alumínio.    
d) A folha curva-se ora para o lado do papel, ora para o lado do alumínio.    
e) A folha dilata sem sofrer curvatura.    
 
 



Fixação – Termologia (aula 02)    –    Dilatação Linear                                                                         www.fisicafacil.net 

 

Professor Hélder M Medeiros Página 4 
 

12) (CESGRANRIO) – Em qualquer temperatura, a diferença entre duas barras de metal vale 50cm. Sendo os 
coeficientes de dilatação linear 16 . 10-6 ºC-1 e 21 . 10-6 ºC-1, pode-se dizer que o comprimento inicial da barra 
maior mede: 
 
a) 160 cm    b) 180 cm    c) 210 cm    d) 270 cm    e) 320 cm 
 

13) (Upe 2014)  Uma barra de coeficiente de dilatação 4 15 10 C ,α π
− −

= × °  comprimento 2,0 m e temperatura 

inicial de 25 °C está presa a uma  parede por meio de um suporte de fixação S. A outra extremidade da  barra 
B está posicionada no topo de um disco de raio R = 30 cm.  Quando aumentamos lentamente a temperatura 
da barra até um  valor final T, verificamos que o disco sofre um deslocamento angular  30Δθ = °  no processo. 
Observe a figura a seguir:  

 

 
 

Supondo que o disco rola sem deslizar e desprezando os efeitos da temperatura sobre o suporte S e também 
sobre o disco, calcule o valor de T.   
a) 50 °C     
b) 75 °C     
c) 125 °C     
d) 300 °C     
e) 325 °C     
 
14) Se o α (coeficiente de dilatação linear) do alumínio vale 23 . 10-6 oC-1, qual é o significado físico desse 
valor? 
 

Respostas: 1) B      2) B     3) D     4) D     5) 10-5 ºC-1       6) C     7) α
− −

= ×
5 0 13 10 C        8) C     9) C     10) D      

11) A            12) C       13) B      14) Significa que se uma barra de alumínio de 1 m de comprimento for aquecida 
em 1ºC, ela sofrerá uma dilatação de 23 . 10

-6
 m (0,000023 m). 

 
 

 


