
                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 1 
 

Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Breve Síntese Teórica 

Global 
 

Elementos químicos e sua organização 

Massa e tamanho dos átomos 

 Isótopos são átomos diferentes do mesmo elemento químico, o que significa que têm o mesmo número 

de protões, mas diferente número de neutrões, o que se traduz por terem o mesmo número atómico mas 

diferente número de massa. 

 Unidade SI de quantidade de matéria: mole 

Energia dos eletrões nos átomos 

 Espetro: conjunto das radiações absorvidas ou emitidas por uma determinada substância atómica ou 

molecular.  

 Os espetros podem ser descontínuos e contínuos; de absorção e de emissão. 

 Ideias fundamentais do modelo atómico de Bohr que prevalecem no modelo atómico atual: 

o a existência de níveis de energia bem definidos,  

o a ocorrência de transições de eletrões entre níveis por absorção ou emissão de energias bem 

definidas. 

 O espetro de emissão do átomo de hidrogénio apresenta riscas zonas do ultravioleta, visível e 

infravermelho. O espetro do átomo de hidrogénio é descontínuo, uma vez que a energia do eletrão no 

átomo está quantizada, ou seja tem valor de energia em definido, onde apenas determinados valores 

são permitidos, daí o espetro ser descontínuo.  

 Os espetros descontínuos de absorção ou emissão de um elemento podem ser usados para identificar 

o elemento químico. Cada elemento químico possuiu um espetro próprio e característico que resulta da 

quantização da energia no átomo e do fato de os valores de energia envolvidos serem diferentes de 

elemento para elemento. 

 Comparação entre o espetro de absorção e emissão para um mesmo elemento químico: as riscas negras 

no espetro de absorção têm o mesmo comprimento de onda que as riscas coloridas na zona do visível 

do espetro de emissão. Um elemento emite radiação nos mesmos valores de energia nos quais 

absorveu. 

 Aplicações da espetroscopia atómica: 

o Identificação de elementos químicos nas estrelas; 

o Determinação de quantidades vestigiais em química forense; 

o Análise de águas; 

o Deteção de metais; 

o Análises ambientais. 

 Os eletrões possuem, além de massa e carga, uma propriedade quantizada denominada spin que 

permite dois estados diferentes. 

 Orbital atómica: função que representa a distribuição no espaço de um eletrão no modelo quântico do 

átomo. Zona onde é mais provável encontrar o eletrão. 

 Configuração eletrónica: 

o Princípio da construção ou de Aufbau – no estado fundamental os eletrões de um átomo ocupam 

orbitais de menor energia possível (máxima estabilidade). 
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o Princípio da Exclusão de Pauli – Cada orbital possui, no máximo dois eletrões com spin opostos. 

o Regra de Hund – em orbitais degeneradas, o arranjo de eletrões mais estável é aquele que 

maximiza o número de eletrões desemparelhados. 

 Eletrões de valência: eletrões do último nível de energia. São os principais intervenientes na ligação 

química e nas reações químicas. 

Tabela Periódica 

 Entre outras características a Tabela Periódica está organizada em 18 grupos e 7 períodos em que os 

metais se encontram à esquerda e os não metais à direita. Podemos identificar os blocos s, p, d e f que 

correspondem à última orbital a ser preenchida na configuração eletrónica, os blocos s e p correspondem 

aos elementos representativos em que o número de eletrões de valência corresponde ao número do 

grupo e o número de níveis pelos quais os eletrões estão distribuídos. 

 Os elementos do mesmo grupo possuem o mesmo número de eletrões de valência distribuídos por 

orbitais do mesmo tipo, o que lhes confere comportamento químico semelhante. 

 Exemplo de propriedades periódicas dos elementos: energia de ionização e o raio atómico. 

 Raio atómico: Em geral, o raio atómico aumenta ao longo do grupo e diminui ao longo do período. 

Aumenta ao longo do grupo porque, sendo o aumento do número quântico principal o efeito fundamental, 

os eletrões de valência ocupam níveis de energia sucessivamente superiores o que implica um maior 

afastamento dos eletrões ao núcleo. Diminui ao longo do período porque, sendo o aumento da carga 

nuclear o efeito fundamental, os eletrões são cada vez mais atraídos para o núcleo o que provoca a 

contração da nuvem eletrónica. 

 Raios iónicos: Os raios iónicos dos catiões (iões positivos) são menores do que os raios dos respetivos 

átomos. Um catião fica com menos eletrões do que o átomo correspondente, havendo, assim, menos 

repulsões e ficando a nuvem eletrónica menos expandida. 

 Os raios iónicos dos aniões (iões negativos) são maiores do que os raios dos respetivos átomos. Os 

aniões têm maior número de eletrões do que os respetivos átomos havendo maiores repulsões entre os 

eletrões e ficando a nuvem eletrónica mais expandida. 

 Nos iões isoeletrónicos (iões com o mesmo número de eletrões), quanto maior a carga nuclear do ião, 

menor o tamanho. 

 A energia de primeira ionização de um elemento, vulgarmente chamada energia de ionização, é a menor 

energia de remoção desse elemento, ou seja, é a energia necessária para extrair o electro mais 

energético do átomo desse elemento, no estado fundamental. 

 Ao longo do grupo a energia de ionização diminui porque ao aumentar a sua distância média em relação 

ao núcleo, os eletrões de valência são menos atraídos por este e, portanto, são mais fáceis de extrair. 

Além disso, à medida que se desce no grupo, os eletrões do cerne vão aumentando, provocando uma 

maior repulsão sobre os eletrões de valência, protegendo-os da atracão do núcleo. A esse efeito chama-

se efeito de blindagem. 

 Ao longo do período a energia de ionização, em geral, aumenta porque, sendo o aumento da carga 

nuclear o efeito fundamental, os eletrões de valência vão sofrendo uma maior atracão por parte do 

núcleo, sendo por isso mais difíceis de extrair. 

 Distinguir entre propriedades de um elemento e propriedades da(s) substância(s) elementar(es) 

correspondentes. As propriedades das substâncias elementares dependem do modo como os átomos 

de um dado elemento se ligam entre si. 
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Propriedades e transformações da matéria 

Ligação química 

 A distância internuclear de equilíbrio ou comprimento de ligação é a distância média entre os núcleos da 

molécula. 

 A formação de uma molécula é um processo exotérmico e a sua dissociação um processo endotérmico. 

Daí a energia de ligação ser negativa e a energia de dissociação positiva. 

 Ordem de ligação: número de pares de eletrões partilhados na ligação entre dois átomos. 

 Quanto maior o módulo da energia de ligação mais estável é uma molécula diatómica. 

 Hidrocarbonetos: moléculas constituídas apenas por carbono e hidrogénio. Hidrocarbonetos saturados: 

apenas ligações covalentes simples (alcanos). 

Gases e dispersões 

 Volume molar de uma substância gasosa é o volume ocupado por unidade de quantidade de matéria 

desse gás. 

 Lei de Avogadro: Nas mesmas condições de pressão e temperatura, volumes iguais de gases diferentes 

contêm o mesmo número de moléculas (ou átomos se o gás for monoatómico). 

 A atmosfera da Terra é constituída por várias camadas. A primeira, troposfera, atual tem a composição 

média (percentagem em volume): Componentes principais: 78% de azoto, 21% de oxigénio e 1% de 

vários gases, nomeadamente, o árgon, o vapor de água, o dióxido de carbono e o néon. Componentes 

vestigiais: óxidos de azoto, metano, amoníaco, monóxido de carbono, hidrogénio e outros, com valores 

da ordem de 10-4% a 10-8%. A troposfera estende-se até cerca de 15 Km de altitude e é nela que se 

processa a respiração e a fotossíntese, ocorrem os principais fenómenos meteorológicos e onde se 

concentra a poluição atmosférica. 

 A atmosfera é uma solução gasosa na qual se encontram vários gases, e material particulado, que, de 

acordo com as suas dimensões se designa por coloides ou por suspensões: 

o Soluções são misturas homogéneas. No ar atmosférico o solvente é o azoto. 

o Coloides são dispersões de partículas com dimensões de 1 nm a 1 m. 

o Suspensões são dispersões de partículas com dimensões superiores a 1 m. As suspensões são 

misturas heterogéneas. 

 Indicar poluentes gasosos na troposfera e identificar as respetivas fontes. 

o Causas para aumento mais comuns: naturais (vulcões, biosfera, incêndios florestais) 

antropogénicas (circulação automóvel, indústria, produção de energia elétrica através de 

combustíveis fósseis, combustão). 

o SMOG (partículas em suspensão na atmosfera, nevoeiro fotoquímico) óxidos de azoto e óxidos 

de enxofre e outros compostos orgânicos. Causam doenças respiratórias. 

o Destruição da camada de ozono, CFC, chegam UV B à superfície e causam doenças, mudanças 

no clima. 

o Chuvas ácidas, óxido de azoto e enxofre, danificam monumentos, plantas, morte de espécies 

aquáticas, etc. 

o Efeito de estuda, dióxido de carbono, metano, aquecimento global, alteração do clima, alteração 

do nível das águas do mar. 

Transformações químicas 

 Reação química: processo em que ocorre rutura e formação de ligações químicas. 

 Classificar reações químicas em exotérmicas ou em endotérmicas como aquelas que, num sistema 

isolado, ocorrem, respetivamente, com aumento ou diminuição de temperatura. A variação de entalpia é 

positiva para as reações endotérmicas e negativa para as reações exotérmicas.  
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 A variação de entalpia, H, ou calor da reação, é a energia que reflete o balanço energético entre a 

energia envolvida na rutura e na formação de ligações químicas, a pressão constante, numa reação 

química. Se a variação da entalpia é positiva a reação é endotérmica, se é negativa é exotérmica. 

 Num sistema isolado a energia interna mantém-se constante. Assim, em sistema isolado, numa reação 

endotérmica ocorre um aumento da energia potencial interna à custa de uma diminuição da energia 

cinética interna. Em sistema isolado, numa reação exotérmica ocorre um aumento da energia cinética 

interna à custa de uma diminuição da energia potencial interna. 

 Fotodissociação: reação onde ocorre a rutura de ligações intramoleculares da qual resultam espécies 

muito reativas. A rutura aconteceu por ação da radiação eletromagnética. 

 Fotoionização: reação onde ocorre a remoção de eletrões da partícula formando-se um ião positivo. A 

Ionização ocorreu por ação de radiação eletromagnética. 

 Radicais: radicais são espécies químicas muito reativas onde existem orbitais com pelo menos um 

eletrão desemparelhado.  

 Camada de ozono: zona da estratosfera onde a concentração de ozono é significativa funcionando como 

filtro da radiação UVB e UVC impedindo essa radiação de atingir a superfície terrestre. 

 A formação e destruição do ozono estratosférico, ocorrem através de reações fotodissociação de O2 e 

de O3, por envolvimento de radiações ultravioletas UVB e UVC. 

 Reações de destruição do ozono estratosférico: 

o 𝑂3 + 𝑈𝑉𝐵 → 𝑂.+𝑂2  

o 𝑂.+𝑂3 → 2𝑂2 

 Reações de formação do ozono estratosférico: 

o 𝑂2 + 𝑈𝑉𝐶 → 𝑂.+𝑂. 

o 𝑂.+𝑂2 → 𝑂3 

 Reações do efeito dos CFC no ozono estratosférico: 

o 𝐶𝐶𝑙3𝐹 + 𝑈𝑉𝐶 → 𝐶𝑙. +𝐶𝐶𝑙2𝐹. 

o 𝐶𝑙. +𝑂3 → 𝐶𝑙𝑂.+𝑂2 

o 𝐶𝑙𝑂.+𝑂.→ 𝐶𝑙. +𝑂2 

 Consequências da destruição do ozono estratosférico pode ter como consequências: 

o Alterações climatéricas; 

o Problemas de saúde; 

o Desaparecimento de espécies; 

o Mutações genéticas. 

 Buraco da camada de ozono: Não corresponde a uma zona onde se verifica total ausência de ozono, 

mas a uma zona rarefeita não uniforme em ozono, habitualmente localizada nos polos terrestres. Como 

a intensidade da radiação solar que atinge a estratosfera não é constante, a concentração de ozono 

estratosférico não é uniforme, variando com a altitude, a latitude, a hora do dia e a estação do ano. 

 Os CFC catalisam a destruição do ozono perturbando o ciclo do ozono. O radical cloro atua como 

catalisador da reação de destruição do ozono estratosférico, não é consumido na reação, podendo 

destruir cerca de 100 000 moléculas de ozono. 

 Utilizações (passado) dos CFC: 

o Refrigerantes; 

o Aerossóis; 

o Agentes expansivos em espumas; 

o Propulsionadores em sprays; 

o Diluentes; 

o Solventes de limpeza. 

 Características químicas dos CFC: 

o São quimicamente estáveis na troposfera atingindo a estratosfera. 

o Formam radicais de cloro na estratosfera. 
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 Para minorar os efeitos nefastos dos CFC estes têm vindo a ser substituídos por compostos como os 

hidroclorofluorocarbonetos HCFC e os hidrofluorocarbonetos, HFC. Outra medida foi a proibição do uso 

de CFC. Os substituintes dos CFC infelizmente também têm efeitos nefastos contribuindo para o efeito 

de estufa. 

 O ozono troposférico é mau tendo como consequências problemas respiratórios e cardiovasculares, 

irritações, smog, esfeito de estufa, etc. 

 

Energia e sua conservação 

Energia e movimentos 

 Sistema físico (sistema): é o corpo ou o conjunto de corpos em estudo. 

 A energia interna é a energia que um sistema possui a nível microscópico e é tanto maior quanto maior 

for a sua massa e a sua temperatura. 

 Não é possível usar o modelo do centro de massa se se pretender estudar o movimento de rotação do 

corpo, se existirem variações de energia interna devido a deformações ou variações de temperatura. 

 Centro de massa (CM) é um ponto representativo do sistema ao qual se associa a sua massa, 

considerando-se que todas as forças que atuam no sistema estão nele aplicadas. 

 Um sistema mecânico é um sistema onde as variações de energia interna, relacionadas com os efeitos 

de aquecimento e/ou deformação, não são consideradas. No movimento de translação de um corpo 

rígido pode considerar-se que o corpo é um ponto ou partícula com a massa do corpo, centro de massa 

do sistema. No modelo do centro de massa: o sistema deve ser um corpo rígido, indeformável e apenas 

apresentar movimento de translação, a massa do sistema está localizada no centro de massa. 

 O trabalho é um processo de transferência de energia de ou para um corpo por ação de forças. 

 A componente da força com a mesma direção do deslocamento é responsável pela realização de 

trabalho e designa-se componente eficaz da força. O valor do trabalho da força eficaz pode ser positivo 

ou negativo conforme esta tenha o mesmo sentido ou sentido oposto ao deslocamento. 

 Um trabalho positivo é designado potente e um trabalho de valor negativo é designado resistente. 

 O trabalho de uma força conservativa só depende da posição inicial e da posição final, sendo 

independente da trajetória descrita pelo corpo. Num percurso fechado em que as posições inicial e final 

coincidem (percurso fechado) é nulo.  

 Além do peso, são exemplos de forças conservativas a força elétrica e a força elástica. 

 A inclinação de uma rampa é igual ao seno do ângulo do plano inclinado. 

 Lei da conservação da energia mecânica: Se todas as forças que atam sobre o corpo e  realizam trabalho 

foram conservativas, a energia mecânica do corpo permanece constante. 

 Teorema da energia cinética ou Lei do trabalho-energia: O trabalho realizado pela resultante das forças 

que atuam num corpo em movimento de translação é igual à variação da energia cinética do corpo. 

 Trabalho é uma medida da energia transferida entre sistemas por ação de forças e calcular o trabalho 

realizado por uma força constante em movimentos retilíneos, qualquer que seja a direção dessa força. 

 Interpretar e aplicar o significado de rendimento em sistemas mecânicos, relacionando a dissipação de 

energia com um rendimento inferior a 100%. (2ª Lei da Termodinâmica) 

Energia, fenómenos térmicos e radiação 

 Sistema: parte do universo que se pretende estudar; Vizinhança: parte do universo que interage com o 

sistema; Fronteira: superfície, real ou imaginária, que separa o sistema da vizinhança. Universo: conjunto 

do sistema mais a vizinhança. 

 A energia interna de um sistema é tanto maior quanto maior for a sua massa e a sua temperatura. 

 O aumento de temperatura de um sistema implica, em geral, um aumento da energia cinética das suas 

partículas. 
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 Corpos em equilíbrio térmico ficam à mesma temperatura mas não obrigatoriamente com a mesma 

energia interna. 

 Sistema termodinâmico é aquele em que a variação de energia mecânica é desprezável e se tem em 

conta a variação da energia interna. 

 Lei Zero da Termodinâmica: Dois corpos em equilíbrio térmico com um terceiro corpo estão em equilíbrio 

térmico entre si. 

 Calor é a quantidade de energia transferida entre corpos que se encontram a temperaturas diferentes. 

A transferência ocorre espontaneamente do corpo a temperatura mais elevada para o corpo a 

temperatura mais baixa. O calor pode ser transferido por radiação, condução e convecção. Enquanto os 

mecanismos de condução e convecção requerem contacto (direto ou indireto), por radiação o calor é 

transferido mesmo na ausência de um meio material através de radiação eletromagnética. 

 Experiência de Thomson – Acreditava-se que para aquecer os corpos era necessário um fluido ígneo – 

o calórico – que fluía dentro da matéria. Bejamin Thomson relacionou a energia transferida com o calor 

e com o trabalho. Enquanto supervisionava o fabrico de canhões, observou a realização de um orifício 

num cilindro metálico e verificou que o aquecimento do cilindro era tão grande, que, ao ser introduzido 

num tanque de água fria, esta fervia. Até então, a água só poderia ferver pelo fornecimento do calórico 

e nunca por fricção. Thomson rejeitou o conceito do calórico refutando que uma coisa que possa 

adicionar-se, sem qualquer limite, a um corpo não pode ser uma substância, mas sim energia. Concluiu 

que o aumento de temperatura do cilindro metálico resultava do trabalho realizado pelas forças aplicadas 

na broca. 

 Experiência de Joule – Dentro de um vaso de cobre revestido com cortiça, contendo água, Joule montou 

um conjunto de pás que giravam juntamente com um eixo, ao qual estavam ligadas. O conjunto girava 

dentro do recipiente quando um corpo caia preso a um fio. Enquanto as pás rodavam, estas froças 

realizavam trabalho e a água aquecia dentro do vaso calorimétrico – conversão de trabalho em calor. O 

calor era igual ao trabalho do peso do corpo ao cair. Verificou-se então que era necessário fornecer o 

trabalho de 4,186 J (caloria, cal) para elevar a temperatura de 1 g de água de 14,5ºC para 15,5ºC. 

Estabeleceu assim, a equivalência entre calor e trabalho mecânico: para aquecer a água dentro do 

recipiente tanto se podia usar calor como trabalho. Ambas são manifestações diferentes da mesma 

grandeza – energia – capazes de aumentar a energia interna da água.  

 Os painéis fotovoltaicos fazem a conversão de energia da luz solar em energia elétrica. Criam uma 

diferença de potencial elétrico produzindo uma corrente elétrica. Os painéis fotovoltaicos têm como 

principais vantagens ser uma fonte de energia renovável, limpa, exigem pouca manutenção e tempo de 

vida elevado. Como desvantagens exigem elevado investimento inicial, apresentam baixo rendimento e 

ocupam grandes áreas.  

 Todos os corpos emitem radiação e que à temperatura ambiente emitem predominantemente no 

infravermelho. Exemplos de aplicação desta característica: sensores de infravermelhos, visão noturna, 

termómetros de infravermelhos, etc.. 

 Condutividade térmica: taxa temporal de transferência de energia como calor por condução, distinguindo 

materiais bons e maus condutores do calor. 

 Variação de entalpias de fusão e de vaporização: energia necessária à mudança de estado físico por 

unidade de massa. As mudanças de estado físico ocorrem a temperatura constante. 

 Condução térmica: a transferência de energia ocorre através de colisões entre partículas, sem que haja 

qualquer transporte de matéria. Neste processo os corpúsculos (átomos, iões, moléculas) que 

constituem um objeto, ao receberem energia agitam-se mais, propagando-se a agitação aos outros 

corpúsculos ao longo do objeto. Na condução térmica os corpúsculos do meio material vibram, mas não 

se deslocam das duas posições médias de equilíbrio. Este processo de transmissão de energia ocorre 

principalmente nos sólidos, mas também pode ocorrer nos líquidos e gases. 

 Convecção térmica: a transferência de energia dá-se por deslocamento de partes do fluido de um lugar 

para outro devido a diferenças de massa volúmica (densidade) entre partes do sistema. Este processo 

de transmissão de energia ocorre principalmente nos fluidos (líquidos e gases). Por exemplo, nas 
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cafeteiras elétricas a resistência elétrica encontra-se geralmente colocada no fundo. Esta posição da 

resistência pretende aproveitar o principal processo de transferência de calor: convecção. A água que 

se encontra perto da resistência aquece, tornando-se menos densa do que a restante e, por esse motivo, 

sobe na cafeteira. Tal dá origem a uma corrente quente ascendente. À medida que a água sobe vai 

transferindo energia para as regiões vizinhas, pelo que arrefece. Assim, a sua densidade aumenta de 

novo voltando essa água a descer por gravidade até ao fundo da cafeteira criando uma corrente fria 

descendente onde volta a receber energia repetindo-se o processo. A esses processos contínuos, 

cíclicos e simultâneos de correntes quentes ascendentes e correntes frias descendentes que permitem 

o aquecimento de toda a água, dá-se o nome de correntes de convecção. 

 Capacidade térmica mássica é a quantidade de energia que é necessário fornecer (ou retirar) a uma 

massa de 1 kg dessa substância para experimente um aumento (ou diminuição) de temperatura de 1 K 

ou 1ºC. 

 Coletor Solar: nos coletores solares há transformação de energia solar em energia interna. O coletor 

solar usa a radiação solar para aquecer fluidos, em particular água, baseando-se no princípio científico 

do efeito de estufa. Num coletor solar a energia transfere-se por radiação, condução e convecção. O 

coletor solar mais vulgar é o coletor solar plano e é constituído por: 

o Placa ou cobertura transparente à radiação – normalmente em vidro ou acrílico com um 

tratamento antirreflexo na parte exterior de modo a minimizar a reflexão da radiação. Esta 

cobertura, transparente à radiação visível incidente e opaca à radiação infravermelha, provoca 

efeito de estuda no ar que se situa entre ela e a placa coletora, não permitindo que o calor seja 

transferido por convecção.  

o Placa coletora ou placa de absorção – normalmente de metal porque os metais são geralmente 

bons condutores térmicos, e de cor negra, o que permite absorver praticamente toda a radiação 

visível. A esta placa estão soldados tubos de cobre pintados de negro (o cobre tem boa 

condutividade térmica, permitindo uma transferência de energia rápida) em forma de serpentina 

o que permite maximizar a área de contacto dos tubos que aquecem por condução. No interior 

dos tubos da serpentina circula um fluido térmico que aquece por convecção. O aumento da 

temperatura da água em contacto com os tubos de cobre dá-se por condução, atingindo-se o 

equilíbrio térmico entre eles. O aumento da temperatura da água dá origem a correntes de 

convecção, responsável pela transferência de energia entre as partes da água a diferentes 

temperaturas – mecanismo de convecção. 

o Caixa isoladora – que evita a transferência de energia como calor para o exterior, dá rigidez ao 

coletor e protege-o dos agentes atmosféricos. 

o Reservatório – no qual ocorre o armazenamento da água aquecida. 

o Bomba – para elevar o fluido do reservatório para o coletor. 

 Primeira Lei da Termodinâmica: a variação da energia interna sofrida por um sistema termodinâmico não 

isolado é igual à soma algébrica da quantidade de energia transferida entre ele e as vizinhanças sob a 

forma de calor e trabalho. 

 Segunda Lei da Termodinâmica: Os processos que ocorrem espontaneamente na natureza dão-se 

sempre no sentido da diminuição da energia útil do sistema. Como a energia útil diminui o rendimento 

de uma transformação é sempre inferior a 100%. 

Mecânica 

Tempo, posição e velocidade 

 A trajetória de um corpo é a linha constituída pelo conjunto de pontos que indicam a posição ocupada 

pelo seu centro de massa relativamente a um referencial durante o seu movimento. 

 A velocidade é uma grandeza vetorial que em cada instante é tangente à trajetória e apresenta o sentido 

do movimento. 

 A distância percorrida (ou espaço percorrido) pode tomar valores positivos ou nulos.  
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Interações e seus efeitos 

 Força: interação entre dois corpos. 

 As quatro interações fundamentais na natureza: 

o Interação gravitacional – é uma força atrativa e atua entre todos os corpos com massa. Tem um 

alcance ilimitado mas intensidade de ordem de grandeza inferior às outras interações 

fundamentais. 

o Interação eletromagnética – é uma força atrativa ou repulsiva e manifesta-se entre partículas com 

características elétricos e/ou magnéticas. Tem um alcance ilimitado mas consegue ter uma 

intensidade superior à gravítica. 

o Interação nuclear fraca – manifesta-se ao nível do núcleo atómico e é responsável pelo 

decaimento radioativo de certos átomos em que um neutrão é convertido num protão e vice-

versa, com emissão de radiação beta e neutrinos. Tem um alcance pequeno de ordem de 

grandeza 10-18 metros. A que tem menor alcance. Agentes da mesma: alguns quarks. A sua 

intensidade é significativa no seu alcance. 

o Interação nuclear forte – manifesta-se ao nível o núcleo atómico e é responsável pela sua coesão, 

mantendo unidos protões e neutrões. O seu alcance é da ordem de grandeza de 10-15 metros. A 

mais intensa das interações fundamentais. 

 Terceira Lei de Newton, Lei do Par Ação-Reação – Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, 

simultaneamente, o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, de igual intensidade e direção mas de 

sentido oposto. 

 Lei da Gravitação Universal – Dois corpos quaisquer atraem-se mutuamente com forças cuja intensidade 

é diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da 

distância que separa os seus centros de massa. 

 Segunda Lei de Newton, Lei Fundamental da Dinâmica – A aceleração adquirida por um corpo é 

diretamente proporcional à resultante das forças que sobre ele atua e inversamente proporcional à sua 

massa. 

 Primeira Lei de Newton, Lei da Inércia – Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, 

o corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. 

 Movimento segundo Aristóteles, Galileu e Newton: 

o Aristóteles – defendia que para manter um corpo em movimento é necessário aplicar uma força 

continuamente, que corpos de massas diferentes, abandonados da mesma altura e ao mesmo 

tempo atingem o solo em tempo diferentes (quanto maior a massa maior o tempo de queda). 

o Galileu – defendia que o tempo de queda de dois corpos abandonados à mesma altura e ao 

mesmo tempo é igual e independente das suas massas ou formas. Defendia também que após 

a cessação da atuação da força que provocou movimento no corpo, este pode continuar em 

movimento. Não é necessário aplicar continuamente uma força num corpo para que este se 

mantenha em movimento perpétuo. Galileu fez experiencias em rampas concluindo que o tempo 

de descida não depende do peso ou do tamanho das esferas e é tanto menor quanto maior a 

inclinação da rampa. 

o Newton – defendia que na ausência de forças um corpo em repouso permanece em repouso e 

um corpo em movimento permanece em movimento, em linha reta e com velocidade constante. 

Defendia também que a direção e sentido da resultante das forças que atua nos corpos influencia 

quer a trajetória quer o tipo de movimento que um corpo apresenta. 

Forças e movimentos 

 Um corpo em queda livre – grave – está sujeito apenas à força gravítica considerando-se desprezável a 

resistência do ar. 

 Satélites geoestacionários: 

o Apresenta uma órbita circular; 

o Um período de translação de 24 horas 
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o Orbita a Terra no plano equatorial 

o Funções mais comuns: telecomunicações, meteorologia, monotorização de um local na Terra. 

 Satélites GPS: 

o São um conjunto de satélites; 

o Têm um período de 12 horas; 

o Funções mais comuns: localizar, mapear, navegar, conduzir 

Ondas e Eletromagnetismo 

Sinais e ondas 

 Sinal: perturbação que ocorre localmente, de curta ou longa duração, e que pode ser usado para 

comunicar. 

 Onda: propagação de um sinal num meio, com transporte de energia, e cuja velocidade de propagação 

depende de características do meio. 

 Distinguir ondas longitudinais de transversais, dando exemplos. 

 Distinguir ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas. 

 Onda periódica: resulta da emissão repetida de um sinal em intervalos regulares. 

 Sinal harmónico (sinusoidal): sinal descrito por uma função do tipo y = A sin( t ), definindo amplitude de 

oscilação e frequência angular e relacionando a frequência angular com o período e com a frequência. 

 Associar uma onda harmónica (ou sinusoidal) à propagação de um sinal harmónico no espaço, indicando 

que a frequência de vibração não se altera e depende apenas da frequência da fonte. 

 Onda complexa pode ser descrita como a sobreposição de ondas harmónicas. 

 Associar período e comprimento de onda à periodicidade temporal e à periodicidade espacial da onda, 

respetivamente. 

 Identificar diferentes pontos do espaço no mesmo estado de vibração na representação gráfica de uma 

onda num determinado instante. A distância entre dois pontos consecutivos na mesma fase de vibração 

corresponde ao comprimento de onda. 

 Interpretar um sinal sonoro no ar como resultado da vibração do meio, de cuja propagação resulta uma 

onda longitudinal que se forma por sucessivas compressões e rarefações do meio (variações de 

pressão). 

 Justificar, por comparação das direções de vibração e propagação, que, nos meios líquidos ou gasosos, 

as ondas sonoras são longitudinais. 

 Associar os termos sons puros e sons complexos respetivamente a ondas sonoras harmónicas e 

complexas. 

 Indicar que um microfone transforma um sinal mecânico num sinal elétrico e que um altifalante 

transforma um sinal elétrico num sinal sonoro. 

Eletromagnetismo 

 Campo elétrico: 

o Indicar que um campo elétrico tem origem em cargas elétricas. 

o Saber como são as linhas de campo elétrico para cargas pontuais positivas e negativas, duas 

cargas de sinais iguais ou opostos e campo elétrico uniforme.  

o Identificar informação fornecida por linhas de campo elétrico criado por duas cargas pontuais 

quaisquer ou por duas placas planas e paralelas com cargas simétricas, concluindo sobre a 

variação da intensidade do campo nessa região e a direção e sentido do campo num certo ponto. 

 Campo magnético: 

o Indicar que um campo magnético pode ter origem em ímanes ou em correntes elétricas e 

descrever a experiência de Oersted, identificando-a como a primeira prova experimental da 

ligação entre eletricidade e magnetismo.  
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o Caracterizar qualitativamente a grandeza campo magnético num ponto, a partir da representação 

de linhas de campo quando a origem é um íman, uma corrente elétrica num fio retilíneo, numa 

espira circular ou num solenoide, e indicar a sua unidade SI: Tesla. 

 Identificar campos uniformes (elétricos ou magnéticos) a partir das linhas de campo. 

 De um modo geral os campos são tangentes às linhas de campo, são mais intensos onde as linhas de 

campo são mais densas e têm o sentido das linhas de campo.  

 O sentido do campo magnético criado por um fio onde há corrente elétrica é dado pela regra da mão 

direita. 

 Definir fluxo magnético que atravessa uma espira, identificando as condições que o tornam máximo ou 

nulo, indicar a sua unidade SI (Weber) e determinar fluxos magnéticos para uma espira e várias espiras 

iguais e paralelas. 

 Lei de Faraday – fenómeno da indução eletromagnética – a força eletromotriz induzida num circuito é, 

em módulo, igual à taxa de variação temporal do fluxo magnético que o atravessa. A produção de 

corrente elétrica através da variação de fluxo magnético que atravessa uma bobina é denominada 

indicção eletromagnética. 

Ondas eletromagnéticas 

 O contributo de Maxwell para a teoria das ondas eletromagnéticas consistiu na unificação das 

expressões matemáticas dos campos elétricos e magnéticos. 

 O contributo de Hertz foi a produção e a deteção de ondas eletromagnéticas com grande comprimento 

de onda. 

 Há repartição da energia de uma onda eletromagnética que incide na superfície de separação de dois 

meios (parte refletida, parte transmitida e parte absorvida) com base na conservação da energia, 

indicando que essa repartição depende da frequência da onda incidente, da inclinação da luz e dos 

materiais. 

 Aplicar a repartição da energia à radiação solar incidente na Terra, assim como a transparência ou 

opacidade da atmosfera a ondas eletromagnéticas com certas frequências, para justificar a fração da 

radiação solar que é refletida (albedo) e a que chega à superfície terrestre e a importância (biológica, 

tecnológica) desta na vida do planeta. 

 Leis da Reflexão da Luz: 

o O raio incidente, a normal à superfície de separação no ponto de incidência e o raio refletido 

estão no mesmo plano. 

o O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão (atenção que todos os ângulos são medidos 

a partir da normal e são valores entre zero e noventa). 

 Aplicações da reflexão: 

o radar,  

o leitura de códigos de barras, etc 

 Leis da Refração da Luz: 

o O raio incidente, a normal à superfície de separação no ponto de incidência e o raio refratado 

estão no mesmo plano. 

o O ângulo de incidência e o ângulo de refração estão relacionados com a expressão da Lei de 

Snell-Descartes. 

 Índice de refração é um valor adimensional e sempre maior ou igual a um. Quanto maior o índice de 

refração maior a densidade ótica, mais refringente é o meio, menor a velocidade de propagação e o 

comprimento de onda e maior a aproximação do raio refratado à normal. 
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Meio com MENOR índice de refração Meio com MAIOR índice de refração 

Maior velocidade Menor velocidade 

Maior comprimento de onda Menor comprimento de onda 

Maior ângulo de refração Menor ângulo de refração 

Afasta-se da normal Aproxima-se da normal 

Menos oticamente denso Mais oticamente denso 

Menos refringente Mais refringente 

 

 Condições para que ocorra a reflexão total: 

o O raio luminoso tem que se propagar de um meio com um índice de refração maior (logo menor 

velocidade) para um meio com um índice de refração menor (logo maior velocidade); 

o O ângulo de incidência tem de ser superior ao angulo crítico entre os dois meios. 

 O ângulo crítico não depende do ângulo de incidência nem do ângulo de refração mas da razão dos 

índices de refração dos meios transparentes envolvidos. Quanto menor a diferença entre os dois índices 

maior o ângulo crítico. 

 Fibra ótica: 

o Materiais com diferentes índices de refração. O núcleo tem que tem maior índice de refração do 

que o revestimento para ocorrer a reflexão total.  

o O núcleo tem elevada transparência do meio onde a luz se propaga de modo a evitar uma 

acentuada atenuação do sinal. 

o As fibras óticas são utilizadas em sistemas de telecomunicações, sensores, sistemas de 

monitorização médica e cirúrgica, etc. 

 A difração é um fenómeno que permite às ondas contornar obstáculos ou atravessar fendas. Para que 

ocorra difração é necessário que as ondas apresentem um comprimento de onda com a mesma ordem 

de grandeza das dimensões do obstáculo ou fenda. 

 Utilização dos vários tipos de ondas nas telecomunicações: 

o Ondas de rádio de frequências baixas: 

 Têm grandes comprimentos de ondas; 

 São facilmente difratadas contornando obstáculos de grandes dimensões; 

 Propagam-se em todas as dimensões mesmo que não estejam el minha de vista 

acompanham a curvatura da Terra; 

 São pouco absorvidas na troposfera; 

 Podem ser refletidas na estratosfera sendo então reenviadas para a Terra. 

o Ondas de rádio de frequências altas: 

 Têm pequenos comprimentos de ondas; 

 Não conseguem acompanhar a curvatura da Terra daí serem utilizadas em comunicações 

que não exigem grande alcance; 

 Sofrem múltiplas reflexões na ionosfera e na superfície terrestre o que lhes permite atingir 

locais afastados da antena emissora. 

o Micro-ondas (logo frequências superiores): 

 Não se difratam apreciavelmente na atmosfera – propagam-se em linha reta na 

atmosfera; 

 São pouco absorvidas e pouco refletidas na atmosfera pelo que as antenas transmissoras 

e recetoras têm de estar colocadas à vista uma da outra; 

 São utilizadas nas comunicações via satélite uma vez que atravessam a atmosfera. 

 Como apresentam elevado valor de frequência transmitem grande quantidade de 

informação. 
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Equilíbrio Químico 

Aspetos quantitativos das reações químicas 

 Interpretar o significado das equações químicas em termos de quantidade de matéria e relacionar o 

respetivo acerto com a conservação da massa. 

 Efetuar cálculos estequiométricos com base em equações químicas. 

 Identificar reagente limitante e reagente em excesso numa reação química. 

 Interpretar o grau de pureza de uma amostra. 

 Indicar que os reagentes podem apresentar diferentes graus de pureza e que devem ser escolhidos 

consoante as finalidades de uso e custo. 

 Distinguir reações completas de incompletas. 

 Efetuar cálculos estequiométricos envolvendo reagente limitante/em excesso, rendimento da reação e 

grau de pureza dos reagentes. 

Estado de equilíbrio e extensão das reações químicas 

 Equilíbrio químico homogéneo: ao estado de equilíbrio que se verifica numa mistura reacional numa só 

fase.  

 Fatores que podem alterar o estado de equilíbrio de uma mistura reacional (pressão, em sistemas 

gasosos, temperatura e concentração). 

 Princípio de Le Châtelier: regra que permite prever a evolução de um sistema químico quando ocorre 

variação de um dos fatores que pode afetar o estado de equilíbrio – concentração, pressão, volume ou 

temperatura. Se algum fator externo provocar uma perturbação num sistema químico em equilíbrio este 

vai evoluir no sentido de contrariar essa perturbação até ser atingido um novo estado de equilíbrio. 

Reações ácido-base 

 Definição de ácido e base de acordo com Brönsted e Lowry: Ácido a espécie química que cede H+ e 

base a espécie que recebe. 

 Reações ácido-base: reações de transferência de protões. 

 Interpretar o significado de espécie química anfotérica. 

 Interpretar a acidez da chuva normal com base na dissolução do dióxido de carbono presente na 

atmosfera. A chuva ácida é classificada por ter pH inferior a 5,6. O dióxido de carbono reage com a água 

formando ácido carbónico: 

o 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 (que depois se ioniza originando iões hidrónio) 

 Interpretar a formação de chuvas ácidas devido à presença de poluentes na atmosfera (SOx, NOx), 

assim como processos de eliminação destes poluentes, com base nas correspondentes reações 

químicas. Formam ácidos fortes como o sulfuroso, sulfúrico ou nítrico: 

o 𝑆𝑂𝑥 +𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝑆𝑂𝑥 

o 2𝑁𝑂2 +𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝑁𝑂2 +𝐻𝑁𝑂3 

o Para diminuir a presença desses poluentes deixar de utilizar os mesmos, os conversores 

catalíticos nos carros, etc. 

 Explicar as consequências das chuvas ácidas sobre construções de calcário e mármore, interpretando 

as equações químicas correspondentes. 

o Corrosão dos metais; 

o Redução da vida aquática; 

o Fragilização das espécies vegetais; 

o Modificação do pH do solo e dos recursos hídricos; 

o Deterioração do património natural ou edificado; 

o Etc. 

 Reações químicas: 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻3𝑂
+ → 𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 13 
 

 Para diminuir a acidez dos solos e da água é frequente pulverizar carbonato de cálcio ou óxido de cálcio 

(calagem). 

Reações de oxidação-redução 

 Associar oxidação à cedência de eletrões e redução ao ganho de eletrões. 

 Interpretar reações de oxidação-redução como reações de transferência de eletrões. 

 

Soluções e equilíbrio de solubilidade 

 Relacionar a composição química da água do mar com a dissolução de sais e do dióxido de carbono da 

atmosfera. 

 Indicar formas de controlar o tempo de dissolução de um soluto (estado de divisão e agitação) mantendo 

a temperatura e a pressão constantes. 

 Definir solubilidade em termos de concentração de solução saturada e de massa de soluto dissolvido 

em 100 g de solvente. 

 Classificar as soluções de um dado soluto em não saturadas, saturadas, com base na respetiva 

solubilidade, a uma determinada temperatura. 

 Identificar o equilíbrio químico que se estabelece entre um sal e uma sua solução saturada como um 

equilíbrio químico heterogéneo, designando-o por equilíbrio de solubilidade. 

 Associar a dureza total de uma água à concentração de catiões cálcio e magnésio. 

 Interpretar, com base em informação selecionada, processos para minimizar a dureza das águas. A 

redução da dureza da água – amaciamento – pode ser feita através de precipitação, complexação e 

permuta iónica. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

 


