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01. (PUC-Campinas-SP) Sobre o conceito de calor, pode-se 
afirmar que se trata de uma: 

a) medida da temperatura do sistema.  
b) forma de energia em trânsito.  
c) substância fluida. 
d) quantidade relacionada com o atrito. 
e) energia que os corpos possuem. 
 
02.  (UFSM-RS) Calor é: 
a) a energia contida em um corpo. 
b) a energia que se transfere de um corpo para outro, quando 
existe uma diferença de temperatura entre eles. 
c) um fluido invisível e sem peso, que é transmitido de um corpo 
para outro. 

d) a transferência de temperatura de um corpo para outro. 
e) a energia que se transfere espontaneamente do corpo de menor 
temperatura para o de maior temperatura. 
T. 3T. 6  
03.(UFV-MG) Quando dois corpos de materiais diferentes estão em 
equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que: 
a) o mais quente é o que possui menor massa. 
b) apesar do contato, suas temperaturas não variam. 
c) o mais quente fornece calor ao mais frio. 
d) o mais frio fornece calor ao mais quente. 
e) suas temperaturas dependem de suas densidades. 

04.(Fatec-SP) Três corpos encostados entre si estão em equilíbrio 
térmico. Nessa situação: 
a) os três corpos apresentam-se no mesmo estado físico. 
b) a temperatura dos três corpos é a mesma. 
c) o calor contido em cada um deles é o mesmo. 
d) o corpo de maior massa tem mais calor que os outros dois. 
e) há mais de uma proposição correta. 
T. 9 T. 10  
05. Se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, 
conclui-se que: 
a) os três acham-se em repouso. 
b) os dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si. 
c) a diferença entre as temperaturas dos corpos é diferente de zero. 
d) a temperatura do terceiro corpo aumenta. 
e) os dois corpos possuem a mesma quantidade de calor. 
 
06.(Olimpíada Paulista de Física) Uma empresa brasileira do setor de 
alimentos deseja exportar sua massa para bolos. A legislação vigente no 
país importador exige que as temperaturas sejam expressas na escala 
Fahrenheit. Se o forno para assar o bolo deve ser preaquecido a uma 
temperatura de 150 °C, qual é o valor correspondente na escala 
Fahrenheit? 
a) 151 °F  
c) 253 °F  
e) 212 °F 
b) 202 °F  
d) 302 °F 
 
07 (Mackenzie-SP) No dia 1º  de janeiro de 1997, Chicago amanheceu 
com a temperatura de 5 °F. Essa temperatura, na escala Celsius, 
corresponde a: 
a) - 15 °C  
b)  - 10 °C  
c) - 5 °C  
d)   2 °C 
e)   8 °C 
 
08.(Mackenzie-SP) Um viajante, ao desembarcar no aeroporto de 
Londres, observou que o valor da temperatura do ambiente na escala 
Fahrenheit é o quíntuplo do valor da temperatura na escala 
Celsius. Esta temperatura é de: 
a) 5 °C  
b) 10 °C  
c) 15 °C 
d) 20 °C 
e) 25 °C 
T. 21  
09.(Ufac) A temperatura em Rio Branco, em certo dia, sofreu uma 
variação de 15 °C. Na escala Fahrenheit, essa variação corresponde a: 
a) 108 °F  
b) 71 °F  

c) 44 °F 
d) 27 °F 
e) 1 °F 
 
10.(UFS-SE) A equação de conversão de uma escala X para a 

escala Celsius é dada pela expressão 𝜃X  =  
5

4
 𝜃C  - 20, onde 𝜃X  é 

a temperatura em graus X e 𝜃C a temperatura em graus 
Celsius. Pode-se afirmar que os pontos fixos da escala X 
correspondentes à fusão do gelo e à ebulição da água sob 
pressão normal são, respectivamente: 
a) - 20°X e 105 °X  
 
b) - 20 °X e 125°X  
 
c) 0 °X e 95°X 
 
d) 10 °X e 105 °X 
 
e) 20 °X e 125 °X 
T. 28  
11.(Ufam) Uma escala termométrica X é construída de modo 
que a temperatura de 0 °X corresponde a -4 °F, e a 
temperatura de 100 °X corresponde a 68 °F. Nesta escala X, a 
temperatura de fusão do gelo vale: 
a) 30 °X  
b) 20 °X  
c) 50 °X 
d) 40 °X 
e) 10 °X 
T. 29  
12.(Uece) Comparando-se a escala E de um termômetro com 
a escala C (Celsius), obteve-se este gráfico de correspondência 
entre as medidas: 

 
 
Quando o termômetro Celsius estiver registrando 90 °C, o 
termômetro E estará marcando: 
a) 100  °E  
b) 120  °E  
c) 150  °E 
d) 170  °E 
e) 200  °E 
T. 31  
13.(Uema) O gráfico estabelece a relação entre uma escala 
termométrica hipotética de temperatura e a escala Celsius. 

 
A temperatura da água em ebulição, nessa escala hipotética, 
vale: 
a) 60 °H  
b) 100 °H  
c) 80 °H 

1              



 
d) 120 °H 
e) 125 °H 
 
14.(Mackenzie-SP) O célebre físico irlandês William Thomson, 
que ficou mundialmente conhecido pelo título de lorde Kelvin, 
entre tantos trabalhos que desenvolveu, “criou” a escala 
termométrica absoluta. Essa escala, conhecida por escala Kelvin, 
consequentemente não admite valores negativos, e, para tanto, 
estabeleceu como zero o estado de mínima energia molecular. 
Conceitualmente sua colocação é consistente, pois a temperatura 
de um corpo se refere à medida: 
a) da quantidade de movimento das moléculas do corpo. 
b) da quantidade de calor do corpo. 
c) da energia térmica associada ao corpo. 
d) da energia cinética das moléculas do corpo. 
e) do grau de agitação das moléculas do corpo. 
T. 38  

15. (UFRN) João precisa abrir um recipiente de conserva cuja tampa está 
emperrada. O recipiente é de vidro comum, e a tampa é de alumínio. Para 
facilitar a abertura, sugeriu-se que ele colocasse a tampa próximo da 
chama do fogão por alguns segundos e, imediatamente após afastar o 
recipiente da chama, tentasse abri-lo. O procedimento sugerido vai 
favorecer a separação entre a tampa e o recipiente, facilitando a tarefa 
de destampá-lo, porque: 
a) o coeficiente de dilatação térmica do vidro é maior que o do alumínio. 
b) o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é maior que o do vidro. 
c) o calor da chama diminui a pressão interna do líquido da conserva. 
d) o calor da chama diminui o volume do recipiente. 
 
16.(Uniube-MG) No continente europeu uma linha férrea da ordem de 
600 km de extensão tem sua temperatura variando de -10 °C no inverno 
até 30 °C no verão. O coeficiente de dilatação linear do material de que é 

feito o trilho é 10-5
 °C-1. A variação de comprimento que os trilhos sofrem 

na sua extensão é, em m, igual a: 
a) 40  
b) 100  
c) 140 
d) 200 
e) 240 
T. 48  
17.(Uepa) Os trilhos de trem, normalmente de 20 m de comprimento, 
são colocados de modo a manterem entre duas pontas consecutivas uma 
pequena folga chamada junta de dilatação. Isso evita que eles se 
espremam, sofrendo deformações devido à ação do calor nos dias 
quentes. Considere que uma variação de temperatura da noite para o 
(meio) dia possa chegar a (aproximadamente) 25 °C, fazendo-os dilatar 
cerca de 5 mm. Nesse caso, o coeficiente de dilatação linear do material 

de que é feito o trilho é, em °C-1, de: 

a) 104
  

d) 2 . 10-5
 

b) 1  

e) 10-5
 

c) 10-3 

 
18. (Funrei-MG) A figura mostra uma ponte apoiada sobre dois pilares 
feitos de materiais diferentes. 

 
O pilar mais longo, de comprimento L1 = 40 m, possui coeficiente de 

dilatação linear 𝛼1 = 18 . 10-6
 °C-1. 

O pilar mais curto tem comprimento L2 = 30 m. Para que a ponte 
permaneça sempre na horizontal, o material do segundo pilar deve ter 
um coeficiente de dilatação linear a2 igual a: 

a) 42 . 10-6
 °C-1 

b) 24 . 10-6
  °C-1

  

c) 13,5 . 10-6 
 °C-1

 

d) 21 . 10-6 
 °C-1 

e) 36 . 10-6
  °C-1

 

 

19.(UFPR) Um cientista está à procura de um material que 
tenha um coeficiente de dilatação alto. 
O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las 
como suportes para os telhados das casas. Assim, nos dias 
muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante, elevando o 
telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, 
refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e 
o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Após 
algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez 
uma barra. 
Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em 
função da temperatura T e obteve o gráfico da figura. 

 
Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de 
dilatação linear do material produzido pelo cientista vale: 

a) 𝛼 = 6 . 10-4
 °C-1

 

b) 𝛼 = 5 . 10-5
 °C-1

 

c) 𝛼 = 2 . 10-5
 °C-1

 

d) 𝛼 = 3 . 10-3
 °C-1

 

e) 𝛼 = 4 . 10-4
 °C-13 

 

20.(Mackenzie-SP) Uma haste homogênea é constituída de um 
certo material e possui comprimento L0 a uma temperatura 
inicial 𝜃0. Após ser aquecida até a temperatura 𝜃, o 
comprimento da haste aumenta de 

0,20%. Uma placa de 2,50 . 103
 cm2, à temperatura 𝜃0 e 

constituída do mesmo material da haste, é também aquecida. 
Ao sofrer a mesma variação de temperatura da haste, a área 
da placa passará a ser: 

a) 2,51 . 103  cm2   

b) 2,55 . 103  cm2   

c) 2,60 . 103  cm2 

d) 3,50 . 103
  cm2 

e) 3,60 . 103  cm2 

 

21.(UFC-CE) Numa experiência de laboratório sobre 
dilatação superficial, foram feitas várias medidas da área A da 
superfície de uma lâmina circular de vidro em função da 
temperatura 𝜃. Os resultados das medidas estão 
representados no gráfico abaixo. 

 
 

Com base nos dados experimentais fornecidos no gráfico, 
pode-se afirmar, corretamente, que o valor numérico do 
coeficiente de dilatação linear do vidro é:  

a) 24 . 10-6 °C-1 

b) 18 . 10-6 °C-1 

c) 12 . 10-6 °C-1 

d) 9 . 10-6 °C-1 

e) 6 . 10-6°C-1 

 

22.Um paralelepípedo a 20 °C tem volume de 6 ℓ, sendo 
constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear 



 
é 8 . 10-6 °C-1. Quando sua temperatura aumenta para 120 °C, o 
acréscimo de volume, em cm3, é: 
a) 144  
c) 14,4  
e) 4,80 
b) 72,0  
d) 9,60 
 
 

23.(UCSal-BA) Um recipiente de volume V está repleto de um 
líquido a   20 °C. Aquecendo-se o conjunto a 50 °C, transbordam 
2,0 cm3 do líquido. Esses 2,0 cm3 correspondem: 
a) à dilatação real do líquido. 
b) à dilatação aparente do líquido. 
c) à soma da dilatação real com a dilatação aparente do líquido. 
d) à diferença entre a dilatação real e a dilatação aparente do 
líquido. 
e) a três vezes a dilatação real do líquido. 
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