
           

 

DILATAÇÃO DE SÓLIDOS 

EXERCÍCIOS 

 

1) Descreva a diferença entre a Dilatação Linear dos Sólidos, Dilatação Superficial 
dos Sólidos e Dilatação Volumétrica dos Sólidos. 
 

2) (MACK-SP) Nas pontes metálicas de vão largo, uma extremidade tem apoio fixo 

e a outra está apoiada sobre roletes. Por quê? 

 

3) Determine o que se pede, apresentando o cálculo e o resultado em forma de 
Notação Científica: 
 
a. O alumínio tem um Coeficiente de Dilatação Linear (α) igual a                       

2,5 x 10-5 / o C. Se uma peça de alumínio, com tamanho de 30 cm a uma 
temperatura de     23o C for aquecido até a temperatura de 93o C , qual será 
a sua dilatação linear?  
 

b. Determine a área de uma placa metálica a 0oC, sabendo que a 50o C e que 
seu Coeficiente de Dilatação Linear é de 1,00002 m2 e que seu Coeficiente 
Médio de Dilatação Linear é de α = 5 x 10-7 /o C. 

 

c. Determine o Coeficiente de Dilatação Linear de um material, sabendo que 
uma chapa desse material, ao ser aquecido de 0o C até 100o C, sofreu um 
aumento de 0,05% na superfície. 

 

d. Sabendo que o Coeficiente de Dilatação Linear do Ferro é de 1,2 x 10-5 /oC, 
determine a variação de volume de uma barra de 3 m2, ao variar em 10o C a 
sua temperatura. 

 

4) Determine o Coeficiente de Dilatação Linear de um material, sabendo que uma 

chapa deste material, ao ser aquecida de 0o C a 100o C, sofre um aumento de 

0,06% na superfície. 
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5) (UFV-MG) Uma barra de alumínio com 10,0 m de comprimento a 20o C tem seu 

comprimento elevado para 10,022 m, quando aquecida à temperatura de 120o 

C. O Coeficiente de Dilatação Linear do alumínio, em oC-1, é: 

a) 22 x 10-8   b) 22 x 10-9   c) 22 x 10-6 

d) 22 x 10-7   e) 22 x 10-10 

6) (ITA-SP) Um anel de cobre, a 25o C, tem um diâmetro interno de 5,0 cm. Qual 

das opções abaixo corresponderá ao diâmetro interno deste mesmo anel a 

275o C, admitindo-se que o Coeficiente de Dilatação Térmica do cobre, no 

intervalo de 0o C até 300o C, é constante e igual a 1,6 x 10-5 o C-1? 

 


