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Ficha de Trabalho 9 

Ficha Global 
 

1. Quando uma onda incide na superfície de separação entre dois meios, esta pode ser transmitida, 

absorvida ou refletida. Consoante as diferenças entre as superfícies, podem ocorrer os três fenómenos, mas 

também pode ocorrer um deles isoladamente. 

1.1. Se um raio luminoso fizer um ângulo de 35º com o plano de um espelho, o ângulo de reflexão é: 

(A) 35º 

(B) 55º 

(C) 90º 

(D) 145º 

1.2. Quando um raio luminoso chega à superfície de separação de dois meios, de um meio onde a sua 

velocidade de propagação é menor para um meio onde se propaga a uma velocidade maior, e o ângulo de 

incidência é igual ao ângulo crítico… 

(A) Ocorre refração, sendo a direção do raio refratado tangencial à linha de separação dos meios, e 

simultaneamente reflexão da luz. 

(B) Ocorre refração, sendo a direção do raio refratado não tangencial à linha de separação dos meios, e 

simultaneamente reflexão da luz. 

(C) Ocorre reflexão total de luz. 

(D) Ocorre somente refração da luz. 

2. Considere o íman ilustrado na figura.  

2.1. Desenhe as linhas de campo no espaço compreendido entre as duas 

barras paralelas do íman e caracteriza o campo magnético aí existente. 

2.2. O campo magnético que existe no espaço compreendido entre as duas 

barras paralelas do íman tem o valor de 2,5 × 10−3𝑇. Na colocação de uma 

espira de 20 cm2 de área no espaço compreendido entre as duas barras 

paralelas do íman, cuja orientação faça 30º com as linhas de campo, 

determine o valor do fluxo magnético que atravessa a espira. 

3. Uma roda gigante de 40 metros de diâmetro realiza 4 rotações por minuto num movimento circular 

uniforme. 

3.1. Durante o movimento de uma cadeira na extremidade da roda permanece constante a sua: 

(A) Velocidade 

(B) Aceleração 

(C) Energia potencial 

(D) Energia cinética 

3.2. Determine o valor da aceleração sentida pela cadeira durante o movimento. 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 2 
 

4. Na passagem de um raio luminoso de um meio 1 para um meio 2, a relação entre as suas velocidades é 
𝑉2

𝑉1
=

5

4
 . Calcule o ângulo incidente mínimo para que ocorra reflexão total da luz. 

5. Uma partícula de um meio em que se propaga uma onda efetua um movimento oscilatório harmónico 

simples. A equação que exprime a posição, y, da partícula que efetua este movimento, em função do tempo 

é: 𝑦 = 5,0 × 10−3 𝑠𝑒𝑛(2𝜋 × 104𝑡)𝑚. A frequência da onda é: 

(A) 5,0 × 10−3𝐻𝑧 

(B) 2𝜋 × 104𝐻𝑧 

(C) 104𝐻𝑧 

(D) 2𝜋 𝐻𝑧 

6. Um som, no mesmo meio de propagação, tem metade da frequência inicial. Isso implica que esse som 

tem: 

(A) Metade da velocidade inicial. 

(B) O dobro da velocidade inicial 

(C) Metade do período inicial. 

(D) O dobro do período inicial. 

7. Considere as forças aplicadas no centro de massa do caixote de 2,50 kg que se move 3,0 metros 

horizontalmente da esquerda para a direita. 

 

 

 

 

 

 

Supondo que o caixote partiu do repouso, complete corretamente as afirmações: 

(A) O trabalho realizado pela força ____ é resistente. 

(B) O trabalho realizado pelo peso do caixote é _____ ao trabalho realizado pela força normal ao plano 

e aplicada no centro de massa do caixote. 

(C) A componente eficaz da força F2 realiza trabalho igual a ____ kJ no referido deslocamento. 

(D) A energia transferida como trabalho para o corpo por influência do peso é igual a _____ J. 

 

8. Selecione a(s) frase(s) que completa(m) corretamente a afirmação: “o trabalho realizado pelo peso de um 

corpo…” 

(A) … é nulo qualquer que seja a trajetória. 

(B) … num percurso fechado a 10 m do solo é nulo. 

(C) … em queda livre é igual a –mgh. 

(D) … na descida de um plano inclinado é tanto menor quanto menor o ângulo de inclinação da rampa. 

 
9. Um bloco de madeira, com massa de 500 g, é lançado na base de um plano inclinado com velocidade de 

módulo 4,0 m/s e sobe sobre ele até parar. Durante o movimento, o bloco está sujeito a uma força de atrito 
com módulo de 3,0 N. 
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9.1. Calcule a distância que o bloco percorre sobre o plano, com 30º de inclinação, até parar. Apresente todas 
as etapas de resolução. 

 
9.2. Depois de subir o bloco desceu a rama. Identifique o gráfico que traduz a variação da energia cinética do 
bloco em função da velocidade que ele percorre na calha retilínea durante a descida. 
 
 
 

 

 

 

10. Considere a reação a seguir representada: 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐻𝐼(𝑎𝑞) ⇄ 𝑁𝑂(𝑔) + 𝐼2(𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝑙) 

10.1. Mostre que se trata de uma reação de oxidação redução. 

10.2. Indique, justificando, a espécie que sofre redução, a espécie redutora e a espécie que cede eletrões. 

11. Considere quatro tubos de ensaio. Os 1, 2 e 3 contêm todos uma solução aquosa de HNO3 (ácido nítrico) 

e uma barra de metal, cobre, prata e zinco respetivamente. O tubo 4 tem uma solução de nitrato de prata e 

uma barra de cobre. Nos tubos 1 e 2 não há reação: no tubo 3 libertam-se bolhas gasosas e no tubo 4 a 

solução torna-se azul e deposita-se um sólido acinzentado. 

11.1. Escreva as equações das reações que ocorreram nos tubos 3 e 4. 

11.2. Com base nos resultados compare o poder redutor dos metais prata e zinco. 

11.3. Qual dos metais usados na experiência apresenta maior poder redutor. Justifica. 

11.4. Disponha as espécies Cu2+; Ag+, Zn2+ e H+ por ordem crescente do seu poder oxidante.  

12. Pretende-se instalar um painel fotovoltaico junto a uma praia para manter em funcionamento um placard 

de informação sobre o índice ultravioleta. O placard deve funcionar sujeito a uma diferença de potencial de 

20 V e uma corrente elétrica de 5,0 A e apenas no período diurno, altura em que a irradiância solar média 

no local é de 0,60 kJ s– 1 m– 2. Calcule a área que deve ter o painel para cumprir este objetivo, considerando 

que funciona com rendimento de 25%. 

13. O funcionamento dos coletores solares também se baseia na absorção de radiação solar.  

13.1. Por que razão a placa coletora destes equipamentos deve ser negra? 

13.2. Os tubos onde circula o fluido de aquecimento, normalmente, são de cobre, material ao qual se associa 

uma elevada taxa temporal de transferência de energia. Selecione a opção que indica a característica do 

cobre que se pretende aproveitar neste equipamento. 

(A) Elevada capacidade térmica mássica. 

(B) Baixa capacidade térmica mássica. 

(C) Elevada condutividade térmica. 

(D) Baixa condutividade térmica. 
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 13.3. Indique qual das afirmações seguintes traduz uma aplicação da 2.a Lei da Termodinâmica ao 

funcionamento do coletor solar. 

(A) A variação de energia interna da placa coletora é igual à soma algébrica da energia transferida como 

calor e como radiação. 

(B) Durante o processo de transferência de energia da placa coletora para a água do depósito diminui a 

energia útil do sistema. 

(C) Se não ocorressem transferências de energia entre a placa e o ar envolvente, esta poderia transferir 

para o fluido circulante mais energia como calor do que a que recebe como radiação. 

(D) Como o rendimento do processo de transferência de energia num coletor solar é inferior a 100%, não 

há conservação de energia neste processo. 

 

14. O gráfico da figura 3 ilustra a variação da temperatura, ao longo do tempo, de 100 g de uma amostra 

líquida, até à sua vaporização completa. O aquecimento foi efetuado por uma resistência de 20 W, em 

condições tais que se pode considerar que o líquido absorveu toda a energia dissipada na resistência. 

 

14.1. Calcule, em unidades SI, a entalpia de vaporização do líquido em estudo. Apresente todas as etapas 

de resolução. 

14.2. Uma amostra de 100 g deste material no estado líquido, à sua temperatura de ebulição, é arrefecida 

até aos 70 ºC. Indique a variação de energia interna que a amostra sofre neste processo. 

(A) -8J 

(B) 1800 J 

(C) -1,8 kJ 

(D) 30 J 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1.1. Opção B  1.2. Opção A 2.1. No espaço compreendido entre as barras o campo magnético é uniforme. As linhas 

de campo são paralelas e igualmente espaçadas cujo sentido é do polo norte para polo sul. 2.2. Φ𝑚 = 2,5 × 10−6 𝑊𝑏 

3.1. Opção D 3.2. 3,5 m/s2 4. superiores a 53,1º 5. Opção C 6. Opção D 7. F1 (negativo); igual; 0,039 kJ; 0J. 8. Opções 

B e D. 9.1. 0,73 m 9.2 Opção B. 10.1. N diminui n.o e I aumenta n.o  

10.2. HNO3; HI; HI  11.1. 𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐻+(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 𝐶𝑢(𝑠) + 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠)  

11.2. Zn tem maior poder redutor que a prata 11.3. Zinco 11.4. Zn2+; H+; Cu2+; Ag+.12. 0,67 m2 

13.1. porque os materiais negros absorvem praticamente toda a radiação visível  13.2. Opção C 13.3. Opção B 

14.1. 8,53×105 J/kg 14.2. Opção C 


