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Exercícios de Termometria e Dilatometria 
 
1. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre 
a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60ºC. Qual o valor 
desta diferença na escala Fahrenheit? 

a) 33ºF 
b) 60ºF 
c) 92ºF 
d) 108ºF 
e) 140ºF  

 
 
2. 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  

 
 
3. 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.  
 
 
4. Ao nível do mar, mediante os termômetros, um graduado da escala Celsius e outro na 
escala Fahrenheit, determinamos a temperatura de certa massa de água líquida. A diferença 
entre as leituras dos dois termômetros é 100. A temperatura dessa massa de água na escala 
Kelvin é: 

a) 85K 
b) 108K 
c) 273K 
d) 358K 
e) 438K  

 
 
5. Um industrial propôs construir termômetros comuns de vidro, para medir temperaturas 
ambientes entre 1°C e 40°C, substituindo o mercúrio por água destilada. Cristóvão, um físico, se 
opôs, justificando que as leituras no termômetro não seriam confiáveis, porque:   
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a) A perda de calor por radiação é grande; 
b) O coeficiente de dilatação da água é constante no intervalo de 0°C a 100°C; 
c) O coeficiente de dilatação da água entre 0°C e 4°C é negativo; 
d) O calor específico do vidro é maior que o da água; 
e) Há necessidade de um tubo capilar de altura aproximadamente 13 vezes maior do que o 

exigido pelo mercúrio. 
 
 
6. A massa específica de um sólido é 10,00g.cm-3 a 100°C e 10,03g.cm-3 a 32ºF. O coeficiente de 
dilatação linear do sólido é igual a:   

a) 5,0 . 10-6 °C-1 
b) 10 . 10-6 °C-1 
c) 15 . 10-6 °C-1 
d) 20 . 10-6 °C-1 
e) 30 . 10-6 °C-1    

 
 
7. 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     

 
 
8. 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 85.10-6ºC-1, como proceder?  
Justifique sua resposta. Temos à disposição um caldeirão com água quente e outro com água 
gelada.   
 

 


