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EXERCÍCIOS

1. Duas barras de 3 metros de alumínio encontram-se separa-
das por 1 cm à 20oC. Qual deve ser a temperatura para que
elas se encostem, considerando que a única direção da dilatação
acontecerá no sentido do encontro? Sendo αAl = 22 · 10−6oC−1

[fonte: http://www.so�sica.com.br/conteudos/exercicios/
dilatacao.php]
R = 95,75 oC

2. Um fazendeiro quer cercar com arame um terreno quadrado
de lados 25m e para isso adquire 100m de �o. Fazendo o cer-
cado, o fazendeiro percebe que faltaram 2cm de �o para a cerca
�car perfeita. Como não quer desperdiçar o material e seria im-
possível 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 veri�car se seria possível
utilizar o �o num dia mais quente, já que ele estaria dilatado.
Sabendo que o acréscimo no comprimento do �o é proporcional
ao seu comprimento inicial, ao seu coe�ciente de dilatação li-
near e à variação de temperatura sofrida, calcule o aumento de
temperatura que deve ocorrer na cidade para que o �o atinja o
tamanho desejado. (Dado: coe�ciente de dilatação térmica li-
near do �o = 4 ·10−5oC−1) [fonte: http://www.so�sica.com.br/
conteudos/exercicios/dilatacao.php]
R = 5 oC

3. Uma peça de zinco é constituída a partir de uma chapa de
zinco com lados 30 cm, da qual foi retirado um pedaço de área
500 cm2. Elevando-se de 50oC a temperatura da peça restante,
qual será sua área �nal em centímetros quadrados? (Dado
αZn = 2, 5 · 10−5oC−1) [fonte: http://www.so�sica.com.br/
conteudos/exercicios/dilatacao.php]
R = 401 cm2C

DILATAÇÃO DOS SÓLIDOS

Q. 01 � RELAÇÃO ENTRE OS COEFICIENTES DE
DILATAÇÃO

Q. 02 � DILATAÇÃO DE UMA CAVIDADE

Q. 03 � VARIAÇÃO DA DENSIDADE COM A
TEMPERATURA
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Q. 04 � DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DOS LÍQUIDOS

Q. 05 � DILATAÇÃO APARENTE

Q. 06 � COMPORTAMENTO ANÔMALO DA ÁGUA

d (g/cm3)

4 T(oC)

Figura 1: Densidade da água em função da temperatura

V (cm3)

4 T(oC)

Figura 2: Volume da água em função da temperatura

EXERCÍCIOS

4. Um paralelepípedo de uma liga de alumínio (αAl = 2 ·
10−5oC−1) tem arestas que, à 0oC, medem 5 cm, 40 cm e 30
cm. De quanto aumenta seu volume ao ser aquecido à tempera-
tura de 100oC? [fonte: http://www.so�sica.com.br/conteudos/
exercicios/dilatacao.php]
R = 36 cm3

5. Um recipiente de vidro. com a capacidade de 3000 cm3, está
completamente cheio com líquido, a 0oC. O conjunto é aquecido
até 100oC e observa-se que 15 cm3 desse líquido extravasa do
recipiente.

Considerando-se o coe�ciente de dilatação linear do vidro
como sendo constante no referido intervalo térmico e igual a
αvidro = 4 · 10−6oC−1 , qual o coe�ciente de dilatação real
desse líquido? [fonte: http://www.so�sica.com.br/conteudos/
exercicios/dilatacao.php]
R = γaparente = 5 · 10−5 oC−1

EXERCÍCIOS PARA CASA

Para esta aula, faça os exercícios do livro textos, nas páginas
41, 44, 48 e 49 a 52 da bibliogra�a principal.
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