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Trabalho de RECUPERAÇÃO – 9º ano Fund. II 

1) (0,15) Imaginemos que a temperatura média de um alienígena sadio seja de −16 ℃. 

Determine essa temperatura nas escalas Fahrenheit e Kelvin. 

2) (0,15) Em uma viagem pela cidade de Monróvia, capital da Libéria, informa-se que 

a temperatura ambiente é de 95 ℉. Determine essa temperatura nas escalas Celsius e Kelvin. 

3) (0,15) Existe alguma temperatura com o mesmo valor na escala Fahrenheit e na escala 

Kelvin? Se existe, qual é ela? 

4) (0,15) Para O que diferencia a irradiação dos processos de convecção e de condução? 

5) Um cubo de concreto de massa igual a 500 𝑔 está a uma temperatura de 10 ℃. Sabendo que 

o calor específico desse ferro vale 0,2
𝑐𝑎𝑙

𝑔∙℃
, determine: 

a) (0,075) A quantidade de calor que o cubo deve receber para que sua temperatura atinja 

60 ℃. 

b) (0,075) A quantidade de calor que o cubo deve ceder para que sua temperatura atinja 

−10 ℃. 

6) (0,15) No capítulo 14 (Calorimetria), foi apresentado um infográfico com os valores 

calóricos de alguns alimentos. Assim, com base no que foi estudado, calcule a massa de água 

que poderia ser aquecida de 0 °C a 100 °C se a energia de uma coxinha de frango com 

catupiry (360 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠) pudesse ser convertida totalmente em calor. Dados: uma caloria 

alimentar igual a 1000 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠; 𝑐á𝑔𝑢𝑎 = 1
𝑐𝑎𝑙

𝑔℃
. 

7) Deseja-se determinar o valor do calor específico de um bloco de material 

desconhecido. Para isso, são fornecidos 930 𝑐𝑎𝑙 para o bloco que possui massa de 250 𝑔 e 

verifica-se que a temperatura do bloco varia em 40℃. Determine: 

a) (0,10) O valor do calor específico do material. 

b) (0,05) Qual é o significado físico do resultado obtido no item anterior? 

8) (0,15) Num mesmo instante, a sombra projetada de uma pessoa é de 5 𝑚 e a de um 

edifício é de 80 𝑚. Sabendo que a altura da pessoa é 1,80 𝑚, calcule a altura do edifício. 



9) (0,15) Determinar a altura de uma torre de telecomunicação, cujo topo pode ser visto 

por um homem, através de um espelho d’água num ponto a 7 metros dele e a 49 metros da 

base da torre. Considere que a distância dos olhos do homem até o piso é de 1,80 metros. 

10) (0,15) O que é dualidade da luz? 

 


