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1. Numa central térmica, fez-se a combustão de 25,0 kg de carvão e sabe-se que é necessário um volume 

de aproximadamente 1900 L de oxigénio para a combustão de 1 kg de carvão (em condições PTN). Da 

combustão de 1 kg de carvão obtém-se 30,5106 J. 

1.1. Calcula a energia obtida pela combustão dos 25 kg de carvão referidos. 

1.2. Calcula a massa de carvão que é necessária para que um motor, de rendimento 40%, necessita 

para produzir 6108 J.  

1.3. Calcula o volume de oxigénio necessário para a combustão do carvão calculado na alínea anterior. 

2. A figura representa, no instante t = t0, uma onda provocada por uma fonte geradora de impulsos com 

período T = 2 × 10–3 s, que se propaga num determinado meio, no sentido positivo do eixo. Com base na 

informação do gráfico, selecione a alternativa que lhe permite obter a velocidade de propagação da onda 

em unidades SI.  

 

 

 

 

 

 

 

A. v = 0,012 / 2  10-3 

B. v = 35 / 6  10-3 

C. v = 20 / 4  10-3 

D. v = 15 / 2 × 10–3 

3. As estrelas são muitas vezes classificadas pela sua cor. O gráfico da figura representa a intensidade 

da radiação emitida por uma estrela, a determinada temperatura, em função do comprimento de onda 

da radiação emitida. 
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3.1. Indica a cor da radiação visível emitida com maior intensidade pela estrela. 

3.2. Calcula, em graus Celsius, a temperatura da estrela, para a qual é máxima a potência irradiada 

(2,898 × 10–3 m K, retira do gráfico valores aproximados das grandezas que necessitas). 

3.3. Calcula a frequência da radiação que a estrela emite de c.d.o 300 nm. 

3.4. Faz um esboço de como seria o gráfico da intensidade em função do c.d.o para uma estrela mais fria 

do que a indicada, Justifica. 

4. Os painéis fotovoltaicos são utilizados para produzir energia elétrica a partir da energia solar. 

Suponha que a energia solar total incidente no solo durante um ano, na localidade onde vive, é 1,10 × 

1010 J m–2. 

Calcule a área de painéis fotovoltaicos necessária para um gasto diário médio de eletricidade de 21,0 

kW h, se instalar na sua casa painéis com um rendimento de 30%. 

5. Calcula a temperatura de um corpo, de emissividade 0,35, que irradia 250 kW. O corpo tem a forma 

esférica e tem de raio 25 cm. 

6. Lê o texto seguinte: 

“À medida que aumenta a profundidade da Terra, aumenta também a temperatura, em média 28 ºC por 

cada 100 metros de profundidade. O calor gerado no interior do Globo terrestre pode ser aproveitado 

para a obtenção de energia elétrica. Nos Açores estão inventariados 235 MW distribuídos pelas ilhas de 

S. Miguel, Terceira, Graciosa, Pico, S. Jorge, Faial, Flores e Corvo. 

 A contribuição de pequenas centrais hidroelétricas é hoje cerca de 800 GWh/ano, prevendo-se 

uma subida deste valor para os 1600 GWh/ano até 2010. O total das 98 centrais hidroelétricas 

corresponde a uma potência instalada de 256 ME, com uma produção estimada em 815 GWh/ano. 

 Afinal, a galinha dos ovos de ouro sempre existe e, ainda por mais, mora em Portugal, mais 

concretamente na vila de Amareleja, concelho de Moura. Até a final do ano, vai nascer na Amareleja, 

recordista europeia em horas de exposição solar, a maior central de energia fotovoltaica do mundo, um 
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investimento que ascende aos 250 milhões de euros. Num baldio com cerca de 114 hectares de 

extensão, serão instalados 376 painéis solares para atingir os 64 MW de potência previsto no projeto, 

nos próximos cinco anos. 

 No que diz respeito à energia da biomassa, este recurso poderá vir a representar mais de 230 

MW de potência elétrica, em 2010, através da produção de calor resultante da combustão de lenhas e 

de outros resíduos sólidos, de gás (biogás), por fermentação de detritos orgânicos e de combustíveis 

líquidos.” 

Adaptado de “Energia Renováveis – A realidade portuguesa” – Visão 

6.1. De acordo como texto, seleciona a opção incorreta: 

A. O aproveitamento do calor proveniente do interior da Terra é facilitado em regiões vulcânicas. 

B. A obtenção de energia a partir da biomassa provoca a poluição no ar. 

C. A energia hídrica permite obter energia elétrica relativamente económica. 

D. A obtenção de energia solar é um processo muito rentável e viável em qualquer local, apesar de 

necessitar de grandes áreas de superfície. 

E. O princípio de funcionamento de uma central hidroelétrica e termoelétrica baseia-se na 

transformação da energia cinética das turbinas em energia elétrica no alternador. 

6.2. Uma das apostas energéticas referidas no texto para Portugal é a energia Solar. Explica de modo 

geral como se pode converter a energia solar noutras manifestações energéticas de modo a satisfazer 

as necessidades energéticas da humanidade. 

6.3. No telhado da uma habitação de Amareleja está instalado um painel fotovoltaico com 40 m2 de área, 

que recebe 100 W por unidade de área e funciona com rendimento de 30%. No Inverno, o tempo de 

exposição ao Sol é de 6,5 horas. 

6.3.1. Qual o máximo de energia que se pode consumir ao fim de um dia em kWh? 

6.3.2. Supondo que se liga um aquecedor de 1200 W e uma torradeira de 600 W, a energia recebida 

pelo painel fotovoltaico por segundo é suficiente? Justifica. 

7. Para arrefecer 100 g de água, que se encontrava à temperatura de 70 ºC numa tina, adicionou-se 

400 g de água a 10 ºC (c água = 4,2 J g-1 ºC-1). 

7.1. Qual a temperatura da mistura no estado de equilíbrio térmico? 

7.2. A diminuição de temperatura da água será maior ou menor quando se adiciona um cubo de cobre 

com igual massa e também à temperatura de 10 ºC, sabendo que a capacidade térmica mássica do cobre 

é muito inferior à da água. Justifica. 

8. O esquema representa dois recipientes com água, um com 50 L e outro com 200 L, que se encontram 

ligados por uma barra de tungsténio (K=178 W m-1 ºC-1) com 2 m de comprimento, cuja base tem de 

dimensões 10 cm por 20 cm. O recipiente A está à temperatura de 60 ºC e B à temperatura de 10 ºC. 
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8.1. Calcula a quantidade de calor que atravessa a barra após uma hora. 

8.2. Para minimizar as perdas energéticas, substituiu-se a barra de tungsténio por uma barra de cobre 

(K=398 W m-1 ºC-1) com metade do comprimento. Pode dizer-se que a quantidade de calor transferida 

foi minimizada para metade? 

8.3. Justifica a seguinte afirmação verdadeira: “Duas camisolas finas agasalham mais do que uma 

camisola grossa” 

9. Introduziu-se um cubo de um dado material à temperatura de 60 ºC num recipiente com água a 20 

ºC. Seleciona a opção correta.  

A. A energia recebida pela água é maior do que a energia cedida pelo cubo. 

B. A agitação das moléculas da água é maior porque estão em maior quantidade. 

C. Os sistemas em contacto são de materiais diferentes, logo não sofrem variação da temperatura. 

D. A variação de temperatura do cubo é negativa. 

E. Os sistemas não conseguem atingir a mesma temperatura. 

10. Considera três objetos, A, B e C, de massas iguais mas de materiais diferentes de capacidades 

térmicas mássicas 2,3 J g-1 ºC-1; 0,46 J g-1 ºC-1 ; 0,91 J g-1 ºC-1. Quando se fornece igual quantidade de 

energia, a variação de temperatura provocada é: (Seleciona a alternativa correta) 

A. No objeto B é maior que no objeto A. 

B. É igual em qualquer corpo dado que recebem a mesma quantidade de energia. 

C. No objeto C é o dobro da observada no objeto B. 

D. No objeto A é o quíntuplo da observada no objeto B tendo em conta que a capacidade térmica 

mássica de A é o quíntuplo da de B. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

A B 


