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1. Na atividade Laboratorial 1.1 – Absorção e emissão de radiação, iluminou-se o cubo de Leslie (ou 

em substituição três garrafas metálicas: uma branca, uma espelhada e uma preta): 

1.1. Para que os resultados obtidos sejam viáveis é necessário ter alguns cuidados durante o 

procedimento laboratorial. Refere dois desses cuidados. 

1.2. Na tabela seguinte, estão registados os valores de temperatura medidos quando de iluminou a face 

preta ou a face branca do cubo de Leslie. 

Tempo /min 0 1 2 3 4 5 6 

T/ºC 

Face 

branca 
14,9 15,3 16,5 17,3 18,2 19,4 20,5 

Face 

preta 
15,2 15,9 17,6 19,4 21,2 22,9 24,1 

 

Leia atentamente as afirmações seguintes e, com base nos dados da tabela, classifique-as em 

verdadeiras ou falsas. 

A. Os corpos que são bons absorsores são também bons refletores. 

B. Os corpos brancos são maus absorsores de radiação mas pode apresentar emissividade igual a 1. 

C. As casas alentejanas são brancas porque as superfícies brancas são boas refletoras. 

D. Todos os objetos metálicos aquecem de igual forma. 

E. O chocolate é envolvido em papel prateado que emite a radiação, impedindo que este amoleça. 

F. Só a parte da superfície iluminada é que emite radiação. 

G. O aumento de temperatura é mais significativo quando se ilumina uma garrafa branca do que uma 

espelhada. 

 

1.3. Tendo em conta a função de uma garrafa termos, apresenta uma explicação para a necessidade de 

haver vácuo entre as duas superfícies que constituem a garrafa. 
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2. Leia atentamente o seguinte texto. 

O Clima está a mudar? 

São muitos os fatores que influenciam o clima, desde a deriva dos continentes às variações da órbita 

terrestre, ou às variações na luminosidade solar. Mas, nas últimas décadas, juntou-se uma nova causa a 

este elenco: a ação do Homem. O desenvolvimento industrial e o tráfego automóvel, desde há pelo 

menos dois séculos continua a ritmo crescente, emitem para a atmosfera milhões e milhões de 

toneladas de dióxido de carbono. 

Se não fosse o efeito de estufa provocado por este gás, estaríamos todos congelados. O dióxido de 

carbono, juntamente com o vapor de água, retém na atmosfera uma percentagem de radiação solar, o 

que faz subir a temperatura do nosso planeta até cerca de 15ºC. 

No entanto, há um século só existia numa concentração de 280 partes por milhão, chegando hoje a 360 

ppm. O seu aumento originará uma subida da temperatura média da Terra que provocará não só climas 

mais quentes, mas provavelmente também uma notável instabilidade, do que adviriam maiores riscos 

de seca ou de inundações, agravados por um aumento do nível do mar calculado entre 30 e 90 cm em 

2100. 

E este não é o único problema. Um outro, também provocado pela ação do Homem, é o famoso buraco 

da camada de ozono, cuja destruição se deve em parte à utilização de clorofluorcarbonetos, ou CFC, os 

compostos sintéticos com base no cloro e no flúor, usados em vários sectores industriais. Hoje, graças 

aos tratados internacionais de Montreal e de Londres, estes compostos são cada vez mais usados, 

prevendo-se para breve, pelo menos nos países industrializados, o fim da sua produção. 

Pinna Lorenzo – Enciclopédia Pedagógica Universal – vol. 8 – O Clima, Hiperlivro 

 

2.1. De acordo com o texto, pode dizer-se que: (selecione a opção correta) 

(A) Os principais gases da atmosfera são o dióxido de carbono, vapor de água e CFC. 

(B) De acordo com a distância da Terra ao Sol, o valor da temperatura à superfície da terrestre seria –

18 ºC. 

(C) Nos últimos anos tem-se verificando um aumento do buraco de ozono resultado da falta de uso de 

CFC. 

(D) A temperatura média à superfície da Terra tem aumentando devido à destruição das florestas. 

(E) O oxigénio e o azoto, que existirem há muito tempo na atmosfera, são responsáveis pelo 

aquecimento global dos últimos anos. 

 

2.2. De acordo com o texto, o efeito de estufa… (selecione a opção correta) 

(A) …apareceu nas últimas décadas, resultado da industrialização. 

(B) …depende da concentração de gases na atmosfera. 

(C) …equilibrado permite que a vida na Terra seja possível tal como a conhecemos. 

(D) …deve-se à absorção de calor solar pela superfície terrestre. 

(E) …a longo prazo causará apenas uma seca extrema a nível mundial. 
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2. 3. De acordo com o texto, selecione a afirmação correta. 

(A) A existência do efeito de estufa impede que ocorra um decréscimo de 18 °C na temperatura média 

da Terra. 

(B) O efeito de estufa compromete a existência da vida na Terra, tal como a conhecemos. 

(C) O valor da temperatura do nosso planeta é, em toda a superfície, igual a 15 °C. 

(D) O efeito de estufa é uma realidade que se atribui à presença de determinados gases na atmosfera. 

 

2.4. De acordo com o texto, selecione a afirmação correta. 

(A) Todos os gases de estufa resultam diretamente das atividades humanas. 

(B) A estabilidade do clima global depende da concentração dos gases de estufa. 

(C) Os principais gases de estufa apareceram somente no decurso do século XX. 

(D) Nas últimas décadas, manteve-se a concentração dos chamados gases de estufa naturais 

 

2.5. De acordo com o texto, selecione a opção que completa corretamente a frase. 

O aumento da temperatura média superficial do nosso planeta no último século atribui-se… 

(A) … exclusivamente à existência de gases de estufa de origem sintética. 

(B) … principalmente ao crescimento das atividades humanas. 

(C) … exclusivamente a alterações na composição qualitativa da atmosfera. 

(D) … principalmente ao aumento da destruição das florestas. 

 

3. O Sol é a principal fonte de radiação do Sistema Solar. 

3.1. Relativamente à radiação eletromagnética, assinale as afirmações verdadeiras. 

(A) A radiação é uma onda que não se propaga no vazio. 

(B) A radiação visível tem maior comprimento de onda do que a radiação ultravioleta. 

(C) Toda a radiação eletromagnética é luz visível. 

(D) A frequência é uma propriedade característica de uma onda eletromagnética. 

 

3.2. Das seguintes afirmações, selecione a falsa: 

(A) Quando uma onda eletromagnética incide num corpo opaco, toda a radiação é absorvida. 

(B) A radiação eletromagnética emitida por um corpo designa-se por radiação térmica. 

(C) A radiação absorvida por um corpo aumenta a energia cinética dos átomos que o constituem porque 

estes, ao receberem energia, vibram mais intensamente. 

(D) A radiação eletromagnética que incide sobre um corpo opaco é parcialmente refletida e 

parcialmente absorvida. 
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4. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. 

(A) O chocolate é envolvido em papel prateado que emite a radiação, impedindo que este amoleça. 

(B) A Terra não emite radiação na mesma gama de frequências em que recebe. 

(C) A emissividade de uma superfície completamente refletora é nula. 

(D) As casas alentejanas são brancas porque as superfícies brancas são boas refletoras. 

(E) A atmosfera é opaca a todas as radiações exceto à luz visível.  

(F) Um corpo é transparente à radiação quando se deixa atravessar por ela.  

(G) Quando um sistema está em equilíbrio térmico com a sua vizinhança cessam as transferências de 

energia. 

(H) Os corpos que são bons absorsores são também bons refletores. 

(I) Só os corpos a elevadas temperaturas irradiam energia. 

 

5. Selecione a hipótese que completa corretamente a frase. Quando dois corpos são colocados em 

contacto, para ocorrer uma transferência de energia sob a forma de calor de um para o outro, é necessário 

que… 

(A) … as capacidades térmicas mássicas sejam as mesmas. 

(B) … as capacidades térmicas mássicas sejam diferentes. 

(C) … estejam a temperaturas diferentes. 

(D) … tenham a mesma energia interna. 

 

6. A condução e a convecção são duas formas de transferência de energia entre corpos. Faça a 

correspondência correta entre as duas colunas. 

Coluna I Coluna II 

I Condução 

II Convecção 

A - Processo de transferência de energia por deslocamento de matéria. 

B - Processo de transferência de energia por interação partícula a partícula. 

C - Processo de transferência de energia em que não há transporte de matéria. 

D - Processo de transferência de energia que não ocorre em sólidos. 

 

7. Num sistema termodinâmico podem ocorrer várias transformações em que algumas variáveis de 

estado permanecem constantes. 

7.1. De acordo com a 1ª Lei da Termodinâmica. (selecione a opção correta) 

(A) Numa transformação adiabática não há transferência de calor mas pode ocorrer aumento de 

temperatura. 

(B) O balanço resultante da soma do módulo do calor transferido, do trabalho realizado e da radiação 

incidente equivale à variação da energia interna. 

(C) A variação da energia interna pode não ser numa transformação isotérmica. 

(D) Sempre que se fornece calor, a energia interna e a temperatura aumentam. 

(E) Quando um gás se expande num cilindro que não permite transferência de calor, a energia interna 

não varia. 
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7.2. A 1ª Lei da Termodinâmica traduz a variação da energia interna de um sistema. (selecione a opção 

correta) 

(A) A energia interna de um sistema aumenta quando sobre o sistema se realiza trabalho de 100 cal e 

as vizinhanças recebem 300 J de energia como calor. 

(B) Na expansão de um gás, num recipiente de paredes adiabáticas, o trabalho realizado pelo gás é 

negativo e a variação da energia interna do sistema é positiva. 

(C) Quando se reduz o volume de um gás a metade, significa que o gás cede o dobro de energia ao 

exterior. 

(D) A variação de energia interna é superior quando se aumenta a temperatura da água de 5 ºC até 15 

ºC utilizando uma resistência de aquecimento do que quando se agita o recipiente até provocar igual 

variação de temperatura. 

(E) A energia interna do sistema diminui se, e só se, o sistema fornece energia como calor e realiza 

trabalho na vizinhança, simultaneamente. 

 

7.3. De acordo com a 1.a Lei da Termodinâmica, selecione a afirmação incorreta. 

(A) Numa expansão isobárica, o calor que o sistema recebe é parcialmente convertido na realização de 

trabalho. 

(B) Num processo adiabático, a variação da energia interna é igual ao trabalho realizado sobre o 

sistema. 

(C) A energia interna de um sistema pode variar, pela realização de trabalho pela ocorrência de fluxo de 

calor e, ainda, por efeito da radiação. 

(D) Num processo isotérmico há variação da energia interna. 

(E) Esta lei baseia-se na conservação de energia. 

 

7.4. Numa pastelaria, serve-se café de máquina muito quente. O cliente pegou numa colher, à 

temperatura ambiente, e mexeu lentamente o café. De entre as seguintes opções, escolhe a que completa 

corretamente a frase: “Durante o movimento da colher …(selecione a opção correta) 

(A) … a energia interna da colher diminui.” 

(B) … a transferência de energia do café para a colher deu-se por realização de trabalho.” 

(C) … a colher aqueceu porque estava a uma temperatura mais baixa do que a do café.” 

(D) … o café vai ficando mais quente à superfície.” 

 

7.5. As transferências de energia podem ocorrer por três processos: trabalho, calor e radiação. 

Identifique os principais processos nas situações seguintes. 

(A) apanhar um banho de sol. 

(B) aquecer as mãos colocando-as em frente a uma lâmpada acesa. 

(C) colocar chá a arrefecer numa chávena e, ao mesmo tempo, mexê-lo com uma colher. 

(D) cozinhar num forno microondas. 
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7.6. Uma seringa com ar à temperatura ambiente foi aquecida com água quente contida num copo de 

precipitação. Verificou-se que o êmbolo subiu. A energia interna do ar aumentou 408 J e o ar recebeu 

412 J de energia como calor. As trocas de energia por radiação são desprezáveis em relação às outras. 

Considere como sistema o ar da seringa. Responda às questões. 

7.6.1. Calcule a energia transferida como trabalho entre o ar e a vizinhança. 

7.6.2. Interprete o sinal algébrico que obteve para o trabalho. 

8. As radiações eletromagnéticas têm atualmente uma vasta gama de aplicações tecnológicas, que 

incluem sistemas de aquecimento, produção de energia elétrica e telecomunicações. 

8.1. Selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte: Um painel fotovoltaico é um 

dispositivo que tem por objetivo produzir... 

(A) ... energia elétrica a partir de radiação eletromagnética. 

(B) ... calor a partir de energia elétrica. 

(C) … radiação eletromagnética a partir de energia elétrica. 

(D) … calor a partir de radiação eletromagnética. 

 

8.2. No telhado uma habitação de turismo rural está instalado um painel fotovoltaico com 40 m2 de 

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

tempo de exposição ao sol é de 6,5 h. 

8.2.1. Determine a potência recebida pelo painel. 

8.2.2. Calcule a potência útil do painel. 

8.2.3. Determine o valor máximo de energia que o painel fornece à habitação ao fim de um dia, em kWh. 

8.2.4. 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? Justifique. (sugestão: compare a potência útil do 

painel com a potência necessária para ligar os dois eletrodomésticos, simultaneamente.) 

9. Uma das preocupações na construção de uma casa tem 

que ver com a escolha dos materiais utilizados nas 

superfícies de contacto com o exterior, para procurar o 

máximo de isolamento, evitando as transferências de 

calor. 

9.1. A parede em tijolo da casa, com uma massa de 1200 

kg e uma capacidade térmica mássica de 870 J kg-1K-1, 

sofreu durante o dia amplitudes térmicas de 16 °C. 

9.1.1. Determine a variação de temperatura em Kelvin. 

9.1.2. Calcule a quantidade de calor transferida do meio 

ambiente para a parede. 

9.2. Considere a tabela ao lado para justificar o material 

que escolheria para isolar as paredes da sala de estar. 

Material  (W m-1 K-1) 

Cortiça 0,046 

Fibra de vidro 0,043 

Vidro duplo 0,054 

Vidro simples 0,84 

Esferovite 0,033 

Ar 0,026 

Espuma de poliuretano 0,024 
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10. Um rapaz tem uma área exterior de 1,7 m2 e veste roupa com 1,0 cm de espessura e condutividade 

térmica 0,040 W m-1 ºC-1. A temperatura da sua pele é de 34,0 °C e a temperatura do ar 8,0 °C. 

10.1. Determine o valor da energia transferida por calor, e por unidade de tempo, através da sua roupa. 

10.2. Comente a seguinte afirmação: “Duas camisolas finas agasalham mais do que uma grossa” 

11. Um bloco de gelo de 2,0 kg encontra-se à temperatura de – 8,0 ºC. 

11.1. Determina, em kcal, a quantidade de energia necessária para que o gelo funda e a temperatura 

final da água seja de 25,0 ºC. 

Cgelo=2100 J kg-1 K-1   Lfusão=335000 J kg-1    Cágua=4186 J kg-1 K-1 

11.2. Num pequeno texto explica o que acontece a nível microscópico ao sistema durante o processo 

acima descrito. 

12. Um bloco, de massa 2,0 kg, é abandonado no topo de uma rampa que define com a horizontal um 

ângluo de 37º. O bloco atinge a base da rampa com uma velocidade de 8,0 m/s. Considerando 

desprezáveis o atrito e a resistência do ar durante a descida, determina: 

12.1. a variação da energia cinética do bloco. 

12.2. a intensidade da resultante das forças que actuam sobre o bloco. 

12.3. o comprimento da rampa. 

 

13. Um cilindro de cobre, de massa 70 g, encontrava-se à temperatura de 50 ºC quando foi mergulhado 

num recipiente que contém 250 g de água à temperatura de 22º C. 

13.1. Determina a temperatura final da água, quando o sistema está em equilíbrio térmico. 

13.2. Calcula as variações de temperatura experimentadas pelo cilindro e pela água. 

14. Uma das tarefas de jardinagem do Sr. Miguel é a de proteger as plantas e as flores de pragas de 

insectos e parasitas. Para tal, prepara soluções de produtos químicos específicos que são depois 

aplicadas nas plantas. De modo a faciliar o transporte dos recipientes que contêm estas soluções, desde 

o local onde as prepara até ao jardim, o Sr. Miguel utiliza um carrinhp puxado por uma corda 

inextensível com um ângluo de 37º com a horizontal. Em média, o Sr. Miguel, que se desloca a uma 

velocidade constante de 2,0 m/s e que exerce sobre a corda uma força de 200 N, leva cerca de 2,0 min 

desde o local onde prepara as soluções até ao jardim. 

14.1. Determina a potência média dispendida pelo Sr. Miguel. 

14.2. Calcula o trabalho realizado pela forla que a corda exerceu no carrinho. 

14.3. Qual o rendimento deste processo de transferência de energia entre o Sr. Miguel e o carrinho? 

14.4. Determina a intensidade média da força de atrito que se manifesta entre as rodas do carrinho e o 

solo. 
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15. O carrinho, de massa 500 g, representado na figura, desloca-se com velocidade 

constante durante  3,0 m . A força F tem de intensidade 6,0 N. 

15.1. Faça o diagrama das forças que atuam no carrinho e a legenda respetiva. 

Considere a escala 1 cm:3,0 N.  

15.2. Calcule o trabalho realizado por cada uma das forças. 1.3. Calcule o trabalho realizado pela 

resultante das forças. 

 

16. Uma bola de massa 40 g cai, com velocidade constante, de uma altura de 1,25 m, relativamente ao 

solo. Das afirmações seguintes, indique as verdadeiras (V) e as falsas (F).  

(A) A variação da energia cinética da bola até atingir o solo é igual a zero.  

(B) O trabalho realizado pelo peso da bola, durante a queda, é igual a -5,0 x 10-1 J.  

(C) O trabalho realizado pela resultante das forças que atuam sobre a bola é igual a 5,0 x 10-1 J.  

(D) O trabalho realizado pela resultante das forças exteriores ao sistema corpo-Terra, é igual a - 5,0 

x 10-1 J.  

(E) A intensidade da resultante das forças exteriores ao sistema corpo-Terra é igual a 4,0 x 10-1 N. 

 

17. Um corpo de massa 2,5 kg sobe um plano inclinado, de comprimento 4,0 m e inclinação 30º, sob a 

ação de uma força de intensidade 50 N e paralela à superfície de apoio. A força de atrito entre o corpo e 

a superfície de contacto tem a intensidade de 2,5 N.  

17.1. Marque todas as forças que atuam sobre o corpo e faça a respetiva legenda.  

17.2. Calcule:  

17.2.1. o trabalho realizado pelo peso do corpo;  

17.2.2. a variação de energia cinética;  

17.2.3. a variação de energia mecânica. 

18. Observe a figura. A esfera é lançada em A, com uma velocidade inicial de valor 4,0 m/s. Desprezando 

as forças de atrito, faz a associação correta entre as duas colunas. 

 


