
Nome do aluno(a): _________________________________________ nº____
Ano: 2  ºano   Turma: ____ Professor(a): Renato M. Pugliese Disciplina: Física Data: __/___/___
Objetivo  da  avaliação:  Compreender  a  origem  das  escalas  termométricas,  equacionar  a 
transformação de valores medidos em diferentes escalas, interpretar e quantificar situações 
onde há dilatação térmica (corpos rígidos e fluidos), além de refletir sobre conceitos de calor e 
temperatura.
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Δl = l0.α.ΔT ΔS: S0.β.ΔT β = 2.α ΔV = V0.γ.ΔT γ = 3.α

(Gases) γ = 1/273ºC-1 = 0,00366ºC-1 

Questões

01. Num determinado dia, em São Paulo, a temperatura ambiente foi igual à de Londres. Sabendo que, 
nesse dia, a temperatura de Londres foi 50ºF, a temperatura de São Paulo foi:
a) 20ºC.
b) 25ºC.
c) 28ºC.
d) 10ºC.
e) 08ºC.

Texto para as questões 02 e 03.
Em determinada atividade nas aulas de física, um grupo de estudantes criou sua própria escala 

para medir a temperatura de objetos, e nomearam-na de Escala Maravilha (ºM). Nessa nova escala, os 
valores de 0ºM e 10ºM correspondem, respectivamente, a 16°C e 36°C. 

02. Qual a temperatura de ebulição (líquido → vapor) da água na escala dos estudantes?
a) 42ºM
b) 20ºM
c) 18ºM
d) 58ºM

03. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas escalas é:
a) 10º
b) 18º
c) -16º
d) -26º

04.  Um turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconsciente a um hospital. Após 
recuperar os sentidos, sem saber em que local estava, é informado de que a temperatura de seu corpo 
atingira  104  graus,  mas  que  já  “caíra”  de  5,4  graus.  Passado  o  susto,  percebeu  que  a  escala 
termométrica utilizada era a Fahrenheit. Desta forma, na escala Celsius, a queda de temperatura de seu 
corpo foi de:
a) 1,8ºC
b) 3,0ºC
c) 5,4ºC
d) 6,0ºC
e) 10,8ºC

Nota:



05. Leia as afirmativas:
I. A temperatura de um gás é de -20ºC.
II. Um corpo tem temperatura de -5ºF.
III. A temperatura de um sólido é de -3 K.

Pergunta-se: Qual delas não pode estar correta?
a) somente a I.
b) somente a II.
c) somente I e II.
d) somente a III.
e) somente I e III.

06. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1.10-5 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

07. Um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200cm3 para 204cm3, quanto sua temperatura 
aumenta de 20ºC para 220ºC. Se um fio deste mesmo metal, tendo 10cm de comprimento a 20ºC, for 
aquecido até a temperatura de 320ºC, então seu comprimento em centímetro passará a valer:
a) 10,1 b) 10,2 c) 10,3 d) 10,8 e) 11,2

08. Uma caixa d'água com capacidade para 500 litros está completamente cheia a uma temperatura de 
10°C. Essa caixa recipiente é levada para um local onde a temperatura é de 40°C. Sendo o coeficiente 
de dilatação volumétrica (γ)  da água igual a 1,2.10-3  °C-1,  e considerando desprezível a variação de 
volume da caixa, a quantidade de água derramada em litros é:
a) 0,024 b) 18 c) 2,88  d) 24 e) 0,018

09. Um  recipiente,  cujo  volume  é  de  1000cm3,  a  0°C,  contém  980cm3 de  um  líquido  à  mesma 
temperatura.  O  conjunto  é  aquecido  e,  a  partir  de  uma  certa  temperatura,  o  líquido  começa  a 
transbordar. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação cúbica do recipiente vale 2,0.10-5  ºC-1 e o do 
líquido vale 1,0.10-3 °C-1, pode-se afirmar que a temperatura no início do transbordamento do líquido é, 
aproximadamente:
a) 6,0°C b) 22,8°C c) 20,8°C  d) 78°C e) 200°C

10. Calor  é  a  energia  que  se transfere de um corpo para  outro em determinada condição.  Para esta 
transferência de energia, é necessário que:
a) entre os corpos exista vácuo.
b) entre os corpos exista contato mecânico rígido.
c) entre os corpos exista ar ou um gás qualquer.
d) entre os corpos exista uma diferença de temperatura.
e) entre os corpos exista um meio material.


