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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turma A                                                                                                         Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 14 

Efeito fotoelétrico, Trabalho e Redox 
 

1. Considere o diagrama de energia para o átomo de hidrogénio. 

1.1. A energia necessária para ionizar uma 

mole de átomos de hidrogénio, no estado 

fundamental é: 

(A)  82 kJ/mol 

(B) 328 kJ/mol 

(C) 1306 kJ/mol 

(D) 656 kJ/mol 

(E) Nenhuma das opções é correta 

1.2. A energia necessária para ionizar uma 

mole de átomos de hidrogénio no 2º estado 

excitado é: 

(A) 1310,0 kJ/mol 

(B) 145,7 kJ/mol 

(C) 576,5 kJ/mol 

(D) 979,5 kJ/mol 

(E) 1224,5 kJ/mol 

1.3. Um átomo de hidrogénio emite uma radiação U.V com energia 1,627×10-18 J. 

1.3.1. Determine o número quântico principal associado ao eletrão, antes de emitir a referida radiação. 

1.3.2. Apresente o número de conjuntos de números quânticos que caracterizam as orbitais referentes ao 

nível excitado indicado na alínea anterior. 

1.3.3. Se essa radiação incidisse num átomo de potássio, cuja energia de ionização é 400 kJ/mol, ocorreria 

ou não efeito fotoelétrico? Justifique. 

1.4. Calcule a energia da radiação absorvida responsável pela transição n=2 para n=4 num átomo de 

hidrogénio. 

1.5. Calcule o valor da energia da radiação associada à segunda risca do espetro de emissão U.V do 

hidrogénio. 

 

2. 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: 
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(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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

4.1. Calcule a distância que o bloco percorre sobre o plano, com 30º de 
inclinação, até parar. Apresente todas as etapas de resolução. 

 
4.2. 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. 
 
 
 

 

 

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

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

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

6. 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. 

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

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

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

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

Bom trabalho Jovens Cientistas! - Paula Melo Silva  

Soluções 

1.1. Opção C 1.2. Opção B 1.3.1. -5,43×10-19 J  n=2 1.3.2. (2,0,0) (2,1,-1) (2,1,0) (2,1,1) 1.3.3. Ocorre efeito fotoelétrico 

pois energia da radiação é superior à energia de ionização. 1.4. 4,07×10-19 J 1.5. 19,3×10-19 J 2. F1 (negativo); igual; 

0,039 kJ; 0J. 3. Opções B e D. 4.1. 0,73 m 4.2 Opção B. 5.1. N diminui n.o e I aumenta n.o 5.2. HNO3; HI; HI 6.1. 

𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐻+(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 𝐶𝑢(𝑠) + 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠) 6.2. Zn tem maior poder redutor que a 

prata 6.3. Zinco 6.4. Zn2+; H+; Cu2+; Ag+. 


