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1. Considere duas centrais produtoras de energia elétrica: uma central termoelétrica e uma central 
solar, representadas respetivamente pelas figuras: 
 

 
 
1.1. Explique as principais transformações de energia que ocorrem em cada uma delas. 
 
1.2. Observe o gráfico com as percentagens de energia utilizada na central termoelétrica a partir 
do combustível: 
 
 

 
1.2.1. Qual o rendimento da central termoelétrica? 
 
1.2.2. Compare as duas centrais em termos de eficiência energética e impacto no Ambiente 
sabendo que o rendimento da central solar é de 25%. 
 
1.2.3. Sabendo que num ano a central produz, em média, 4950 GW h de energia elétrica, qual é a 
quantidade de energia que deve ser fornecida pelo combustível? Exprima o resultado em GW h. 
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2. Com o objetivo de investigar como se aumentaria o rendimento no aquecimento enquanto se 
cozinha, um grupo de alunos utilizou uma resistência elétrica de imersão, sem isolamento, ligada a 
um circuito elétrico, mergulhando-a num recipiente com 150 g de água. Registou a temperatura 
inicial da água: Ti=18,1 °C. A potência elétrica debitada pelo circuito ficou estabilizada numa d.d.p. 
média de 7,45 V e numa intensidade de corrente de 8,10 A. Ao fim de três minutos, o grupo registou 
que a temperatura de água era de 25,2 °C. Determine o rendimento da resistência elétrica de 
imersão. 
 
3. Observe atentamente a figura em baixo, que representa os espectros de emissão de radiação 
térmica de duas estrelas diferentes, A e B. 
 

 
Indica quais as afirmações verdadeiras:  
 
(A) A estrela que tem temperatura mais elevada é a B, porque emite radiação de maior comprimento 

de onda. 
(B) A estrela B tem uma temperatura de 5409,20 °C. 
(C) A estrela A tem uma temperatura de 7245 °C. 
(D) A estrela A tem uma temperatura de 724,5 K. 
(E) A estrela que tem temperatura mais elevada é a A, porque emite radiação de menor 

comprimento de onda. 
(Constante de Wien 2,898×10-3 m.K) 

 
4. A família Oliveira estava preocupada com o consumo de eletricidade na sua habitação e, 
querendo contribuir para a redução da emissão de gases com efeito de estufa, resolveu apostar 
numa energia renovável não poluente. Para tal, adquiriu um painel fotovoltaico com 12 m2 para 
fornecer alguma energia elétrica complementar à residência. Suponha que, num dia de céu limpo, 
o tempo médio de exposição solar é de 12 horas e que o painel recebe 200 W por unidade de área 
e funciona com um rendimento de 30 %. 
 
4.1. Determine, em kW h, o máximo de energia elétrica que se consegue obter num dia. 
 
4.2. Este painel conseguirá fornecer energia elétrica suficiente para permitir o funcionamento 
simultâneo da batedeira de 250 W e de duas lâmpadas de 40 W? 
 
4.3. Quando o céu está nublado, a potência de incidência da radiação diminui para cerca de 120 
W/m2 e o tempo de exposição solar para aproximadamente sete horas. Nestas condições, qual 
teria de ser a área do painel para fornecer, por dia, a mesma energia elétrica que é fornecida num 
dia de céu sem nuvens? 
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5. Com base no gráfico, que representa a evolução da temperatura de um cilindro com uma massa 
de 125 g quando aquecido por uma resistência de 60 W, determine a sua capacidade térmica 
mássica. 
 

 
 
6. Considere a figura que representa uma calha sobre a qual se desloca uma esfera. Despreze o 
atrito. 

 
6.1. À medida que a bola se desloca de A para D, através de uma calha sem atrito, verifica-se 
que… 
 
(A) … a soma da energia potencial e da energia cinética aumenta e depois diminui. 
(B) … o ponto do percurso no qual a bola tem um mínimo de energia potencial é o ponto B. 
(C) … a energia mecânica em A é ligeiramente superior à energia mecânica em D. 
(D) … a energia potencial em C é igual à energia potencial em A, porque não há atrito. 
 
6.2. No ponto C, a energia cinética é menor do que a energia cinética… 
 
(A) … apenas em A.  
(B) … em A, D e E.  
(C) … apenas em B.  
(D) … em D e E. 
 
7. Um corpo A tem o dobro da massa de um corpo B. Os dois corpos deslocam-se com a mesma 
velocidade. Selecione a opção que representa a relação entre a energia cinética do corpo A e a 
energia cinética do corpo B. 
 
(A) 2Ec(A) = Ec(B)  

(B) Ec(A) = 2Ec(B)  

(C) Ec(A) = Ec(B) 

(D) 4Ec(A) = Ec(B)  

(E) Ec(A) = 4Ec(B) 

Tempo (segundos) 
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8. Um corpo de 1,0 kg é lançado ao ar, subindo até uma altura de 20 metros. O trabalho realizado 
pelo peso do corpo durante a subida foi de: 
 
(A) - 200 J  
(B) 200 J 
(C) 20 J - 20 J  
(D) Zero 
 
9. Propôs-se aos alunos de uma escola que criticassem e apresentassem sugestões sobre um 
projeto de uma pequena pista de gelo na qual pode deslizar um trenó, procurando percorrê-la no 
mais curto intervalo de tempo possível, de forma que o trenó atinja o ponto F com velocidade nula 
e em segurança. Consideram-se desprezáveis todos os atritos no percurso ABCDE, bem como a 
resistência do ar na totalidade do percurso. A massa total, m, do sistema trenó-pessoas é de 350 
kg, e o trenó parte do repouso no ponto A. 
 

 
 
Nas condições apresentadas, qual é a variação da energia potencial gravítica do sistema 
constituído pela Terra-trenó-pessoas, no percurso entre os pontos A e E? 
 
(A)  -1,44×105 J  

(B)  - 10,20×104 J 

(C)  + 10,20×104 J  

(D)  + 1,44×105 J 

 
10. Sabemos como é alta a fatura de eletricidade 
em nossas casas, principalmente no Inverno, com 
a utilização de aquecimento; além disso, da 
energia térmica produzida, cerca de dois terços são 
dissipados para o exterior sob a forma de calor. 
Considere a figura, que representa a 
transferência, em percentagens, da energia 
dissipada por diferentes meios.  
 
Um aquecedor está ligado na sala da casa da 
figura, durante duas horas, e tem uma potência de 
700 W e o seu rendimento é de 70 %.  

 
10.1. Explique o que acontece ao ar junto do 
aquecedor. Que nome se dá a esse mecanismo de transferência de calor? 
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10.2. Determine a quantidade de energia que se conservou no interior da casa durante o tempo de 
funcionamento do aquecedor. 
 
10.3. Depois de construída a casa do exercício anterior, 
resolveu trocar uma janela de vidro simples, com uma largura 
de 130 cm, uma altura de 70 cm e uma espessura de 8 mm, por 
outra de vidro duplo, com a mesma área e uma espessura de 
18 mm. Sabendo que, no Inverno, se procura que o interior da 
sala se mantenha à temperatura de 23 °C e o seu exterior se 
encontra à temperatura média de 7 °C, determine a quantidade 
de energia como calor que se conseguiu impedir de “perder”. 
 
 
11. Um bloco de massa 2 kg é abandonado no topo de uma rampa que define com a horizontal um 
ângulo de 37º. O bloco atinge a base da rampa com uma velocidade de 8 m/s. Considere 
desprezável o atrito e a resistência do ar durante a descida. 
 
11.1. Determine a variação da energia cinética do bloco. 
 
11.2. Determine a intensidade da resultante das forças que atuam sobre o bloco. 
 
11.3. Determine o comprimento da rampa. 
 
12. A Terra absorve energia emitida pelo Sol, uma estrela média de raio igual a 6,96×108, que emite 
radiação cujo espetro tem o máximo para o comprimento de onda de cerca de 500 nm. Supondo 
que o Sol emite como um corpo negro determine a potência emitida pelo Sol. 
 

Constante de Wien 2,898×10-3 m.K 
Constante de Stefan-Boltzmann 5,67×10-8 W m-2 K-4 

 
 

 
 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 
 
 

 


