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Escola Secundária de Lagoa 
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Ficha de Trabalho 11 

Ficha Global 
 

1. O produto iónico da água a 60ºC é 9,6×10-14. Indique quais das soluções são ácidas à 

temperatura considerada. 

(A) [𝐻3𝑂+] = 1,0 × 10−14 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(B) [𝐻3𝑂+] = 4,0 × 10−7 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(C) [𝐻3𝑂+] = 1,0 × 10−7 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(D) [𝐻3𝑂+] = 2,5 × 10−8 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

2. Na figura seguinte estão representados quatro tubos de ensaio com soluções onde foram 

colocados alguns metais sólidos.  

 

2.1. Indique quais os metais que reagem consultando a série eletroquímica. 

2.2. Escreva as equações químicas que traduzem as reações ocorridas. 

2.3. Indique, justificando, qual o metal que pode ser utilizado na proteção do ferro. 

 

3. Prepararam-se duas soluções, A e B, com a mesma concentração. A solução A resultou da 

dissolução de cloreto de prata AgCl e a solução B da dissolução de acetato de prata AgCH3CO2. 

As constantes de produto de solubilidade dos sais são:  

𝑲𝒔(𝑨𝒈𝑪𝒍) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎  𝒆 𝑲𝒔(𝑨𝒈𝑪𝑯𝟑𝑶𝟐) = 𝟒, 𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑 

3.1. Escreva as equações químicas que traduzem a dissolução de sais e as expressões das 

respetivas constantes de produto de solubilidade. 

3.2. Indique, justificando, qual o sal mais solúvel. 

3.3. A solução A é uma solução saturada. Pode-se afirmar que a solução B, com a mesma 

concentração de A, também é saturada? Justifique a sua resposta. 

3.4. A solução B tem carácter ácido. Mencione o procedimento a efetuar com vista para aumentar 

a solubilidade do acetado de prata, justificando. 

3.5. Adicionou-se uma pequena quantidade de acetato de prata à solução A. Preveja o que pode 

ocorrer. 
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4. Num laboratório industrial preparou-se dióxido de carbono (M=44,01 g/mol) através de calcário, 

com 60% de carbonato de cálcio (M=100,09 g/mol), e ácido clorídrico (M=36,46 g/mol). 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

Na reação utilizou-se 2,0 kg de calcário e 40,0 mol de ácido clorídrico, tendo-se verificado que o 
rendimento da reação foi de 85%. 
 
Calcule a massa de dióxido de carbono obtido. 
 
5. Nas comunicações por fibra óticas utiliza-se frequentemente luz laser. A figura representa um 

feixe de laser, muito fino, que se propaga no ar e incide na superfície de um vidro. Calcula a 

velocidade de propagação do feixe laser no vidro. 

 
 

𝒏𝒂𝒓 = 𝟏, 𝟎𝟎 

 

 
 
6. Uma bola é lançada para cima, na vertical, a 15 m do solo, com uma velocidade de 20 m.s-1. 
 
6.1. Qual a velocidade do corpo quando este atinge o solo. 
 
6.2. Aplicando o Teorema da Conservação da Energia, calcule a altura máxima que a bola atinge. 
 
 

7. Considere um astronauta, de 75 kg de massa, que se encontra sobre a superfície da Lua.  

Se este abandonasse a superfície da Lua para orbitá-la a uma altura igual três vezes o raio da 
Lua… (Escolha a opção correta.) 
 

(A)  … a força gravitacional aumentaria três vezes. 

(B)  … a força gravitacional diminuiria três vezes. 

(C)  … a força gravitacional diminuiria seis vezes. 

(D)  … a força gravitacional aumentaria nove vezes. 

(E)  … a força gravitacional diminuiria nove vezes. 
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8. O seguinte gráfico traduz a variação do valor da velocidade de um corpo ao longo do tempo que 
parte da origem do referencial, com uma trajetória retilínea. 
 

 
8.1. Da análise do gráfico pode concluir-se que: (Selecione a opção falsa.) 
 

(A) O corpo esteve em repouso durante 10 segundos. 

(B) A distância percorrida pelo corpo até aos 20 segundos foi de 10 m. 

(C) O carro inverteu o sentido do movimento aos 20 segundos. 

(D) O carro inicia o movimento no sentido negativo da trajetória.  
 
8.2. Indique todos os intervalos de tempo em que os vetores velocidade e aceleração: 

8.2.1. Têm o mesmo sentido; 
8.2.2. Têm sentidos opostos; 
8.2.3. São simultaneamente nulos. 

 
8.3. Classifique o movimento do corpo ao longo do tempo. 
 
8.4. Escreva a equação da posição para o intervalo de tempo [0; 10] s.   
 
9. Um projétil, de massa 200 g, é lançado horizontalmente do alto de uma torre. Os gráficos 
seguintes representam os valores das componentes vertical e horizontal da velocidade do projétil 
durante a queda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.1. Determine a velocidade do projétil quando atinge o solo. 

 

9.2. Escreva, para as direções vertical e horizontal, a lei das posições e a lei das velocidades.  
 

9.3. Calcule a altura da torre e a distância em relação à torre onde o projétil atinge o solo. 
 

Fig. 4 
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10. Um satélite artificial geostacionário está sempre à mesma distância da superfície da Terra. 
 

10.1. Indique, justificando, se os satélites do sistema GPS são geoestacionários. 
 

10.2. Determine a distância a que o satélite artificial geostacionário se encontra da superfície do 
nosso planeta. 
 

𝑴𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟓, 𝟗𝟖 × 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈   𝒆   𝑮 = 𝟔, 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏𝑵. 𝒎𝟐. 𝒌𝒈−𝟐   𝒆   𝑹𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔, 𝟒 × 𝟏𝟎𝟔𝒎 
 

10.3. Qual é a característica do movimento que se mantém constante? 
 
 
 
 

11. Considere a reação entre o hidrogénio, H2(g) e o iodo, I2(g), traduzida pela equação química: 

H2 (g) + l2 (g)  2HI (g) 

 

Sabendo que à temperatura de 445 °C, o valor da constante de equilíbrio, Kc, é igual 49,54 e que 

à temperatura de 1000 °C, Kc =13, classifique a reação sob o aspeto energético. Justifique a 

resposta dada. 

 
12. O pH de uma solução, à temperatura de 10ºC, é 7,1. Classifique o carácter da solução como 

ácido, básico ou neutro, apresentando todos os cálculos que forem necessários efetuar. 

 

KW = 2,92  10- 15 
 

13. Numa solução aquosa de ácido acético, CH3COOH, de concentração 0,10 mol dm- 3, 

estabeleceu-se, a 25 °C, o equilíbrio traduzido pela equação química: 

 
CH3COOH (aq) + H2O (l)  CH3COO- (aq) + H3O+ (aq) 

 

Determine o valor aproximado do pH da solução. 

 

Ka(CH3COOH) = 1,8  10- 5 
 

14. Duas partículas descrevem uma trajetória circular com a mesma velocidade linear. A partícula 

A encontra-se à distância r do centro de rotação e a partícula B, a uma distância tripla da de A. 

Selecione a opção que permite estabelecer a relação entre as acelerações das suas partículas. 

  

(A) 
ac(B)

ac(A)
 = 3 (B)  

ac(B)

ac(A)
 = 9 (C) 

ac(B)

ac(A)
=  

1

9
 (D) 

ac(B)

ac(A)
=

1

3
 

 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

 

(A) Vetor velocidade linear. (B) Vetor aceleração. 

(C) Período. (D)  O vetor força resultante. 


