
PIBID/Física – UFPEL

Vamos ver algumas aplicações das questões vistas em nosso teste inicial

1) Triângulos e proporções:

Se você desenhar um triângulo                                 e prosseguir desenhando as linhas, os segmentos
de reta crescerão na mesma proporção:

Agora  imagine  estes  triângulos  desenhados  em  separado,  e  que  as  retas  tenham  os  seguintes
tamanhos:

                                                          H
                A =  9                                                                                           h
                                                                                               a = 3              
                     
                                                   B = 12                                                     b = 4

Podemos verificar as razões:
A
a

=
B
b

    ou ainda    
A
B

=
a
b

Deste modo:
9
3

=
12
4

= 3     ou ainda    
9

12
=

3
4

= 0,75

As razões entre os lados são equivalentes,  pois os triângulos são equivalentes.  Podemos
também dizer  que  o  tamanho  dos  lados  dos  triângulos  são  proporcionais.  Assim,  conhecendo
algumas medidas, podemos calcular o tamanho de um lado desconhecido. 
 

♠  Calcule as hipotenusas dos triângulos acima com o teorema de Pitágoras, e verifique a razão  
H
h

Podemos ainda desenhar os triângulos anteriores de outra maneira, mas a proporção entre os 
seus lados continua a mesma, não importando o modo como estão dispostos:

                      A

                                                                                                                 b
                                                                                                                                  
                                                         B                                                                          a
                                   

Onde podemos usar isso em nosso dia a dia? Será que existe alguma aplicação?
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2) Algumas aplicações

Veja as figuras abaixo, é possível notar algum triângulo retângulo?

         
  

Há uma relação entre a altura dos objetos e a sua sombra. Podemos então usar uma estaca ou um
poste, medir sua altura, o tamanho das sombras e então calcular a altura de um prédio, por exemplo.

→ Agora pense: como medir a altura de um prédio ou de uma pirâmide sem fazer contas?

Há ainda outra aplicação, quando usamos triângulos semelhantes:

  

Para  encontrarmos  o  fator  de  conversão  entre  as  escalas  de  temperatura,  por  exemplo,
Celsius e Fahrenheit, usamos a proporcionalidade entre segmentos de retas:

                                                                                                                 
A
B

=
C
D

  

                                                                                    
tC − 0

100 − 0
=

tF − 32

212 − 32
 → 

tC

100
=

tF − 32

180

                                                                                        então:

                                                                                                           tC =
5
9
(tF − 32)
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3) Aplicações em Física

Vamos utilizar  o  que vimos  anteriormente,  usar  notação científica,  além de  praticar  um
pouco de álgebra na resolução de problemas. Também precisaremos trabalhar com áreas e volumes,
e praticar as conversões de unidades.

Nesta etapa vamos nos concentrar nos seguintes temas:

► Conversão entre escalas de temperatura;
 
► Dilatação térmica:   Δ L=α .L0 .ΔT    ;    Δ A=β . A0.ΔT     ;    ΔV=γ .V 0 .ΔT

Q.1) Em uma certa manhã, você escuta na TV que a temperatura irá subir dos atuais 18°C para
39°C. Qual é o aumento correspondente na escala Fahrenheit e Kelvin?

Q.2) Uma ponte de concreto tem 50m de comprimento à noite, quando a temperatura é de 20°C.
Seu coeficiente de dilatação linear é 1,0 x 10-5 K-1 . Qual a variação do comprimento da ponte, em m
e cm, que ocorre da noite até o meio-dia, quando a temperatura atinge 40°C?
                  
                                                                                        
Q.3) Uma barra metálica mede 40,125 cm de comprimento a 20°C e 40,148 cm a 45°C. Calcule o
coeficiente de dilatação linear médio nesse intervalo de temperatura.

Q.4) Um cilindro de cobre está inicialmente a  20°C. Em que temperatura seu volume torna-se
0,150% maior do que a 20°C? (α = 1,6 x 10-5 K-1 )

Q.5) O diâmetro de uma moeda é 1,9 cm a 20 °C. A moeda é feita com uma liga metálica cujo
coeficiente de dilatação linear é 2,6 x 10-5 K-1. Qual seria seu diâmetro (a) em um dia quente a 48
°C? (b) em uma noite fria nas montanhas a -53 °C?

Q.6)  Um  anel  de  cobre,  a  25°C,  tem  um  diâmetro  interno  de  5,00cm.  Admitindo-se  que  o
coeficiente de dilatação linear do cobre no intervalo de 0°C a 300°C é constante e igual a 1,6 x 10-5

K-1, qual é o diâmetro interno desse mesmo anel a 275°C?

Q.7) A 20°C, um cubo metálico tem aresta que mede 20,00 cm. Quando colocado no interior de um
forno, cuja temperatura é de 520°C, o cubo sofre dilatação e sua aresta passa a medir 20,12 cm.
Determine: (a) os coeficientes de dilatação térmica linear, superficial e volumétrica do metal de que
é feito o cubo; (b) o aumento percentual do volume do cubo.

(continua)
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4) Álgebra no dia a dia

Você quer colocar um quadro em uma parede do seu quarto,  como na figura abaixo.  O
quadro, que mede 50 cm de comprimento, deve ficar no meio da parede, considerando as distâncias
das laterais do quadro até o limite da mesma. Qual deve o valor de x? Faça a conta algebricamente.

 

(Obs.: há um jeito mais simples de colocar um quadro no meio de uma parede!)
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