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Exercícios 

1. Os físicos criaram o conceito de fluxo magnético para 

caracterizar os fenómenos eletromagnéticos, como aquele 

que se verifica quando uma espira condutora é colocada no 

interior de um campo magnético. Considera uma a espira 

quadrangular de aresta 4 cm e que a intensidade do campo 

magnético B em que está inserida, varia de acordo com o 

gráfico da figura. Calcule o módulo máximo da força 

eletromotriz que se estabelece na espira se ela estiver 

perpendicular ao campo magnético.  

Apresenta todas as etapas de resolução. 

 

2. Numa mola produz-se uma onda longitudinal que se propaga com velocidade 2 m/s.  

 

Calcule a distância a que se encontram duas espiras consecutivas na mesma fase de vibração. 

3. O iodo, I2, reage com o hidrogénio, H2, em fase gasosa, formando-se iodeto de hidrogénio, HI(g). A reação 

pode ser traduzida por: 

𝐼2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)  ⇄  2 𝐻𝐼(𝑔) 

Na tabela seguinte, estão registados os valores da 

constante de equilíbrio, Kc, da reação de formação do 

HI(g) considerada, a três temperaturas diferentes. 

Compare a energia absorvida na quebra das ligações com a energia libertada no estabelecimento das 

ligações, na reação química considerada.  
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4. Considere o equilíbrio estabelecido num recipiente de capacidade 2,00 dm3. 

𝑃𝐶𝑙3(𝑔) +  𝐶𝑙2(𝑔) ⇄ 𝑃𝐶𝑙5(𝑔)               𝑐𝑜𝑚 𝐾𝐶 = 20              à 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇 

Partiu-se de uma mistura contendo igual quantidade de PCl3 e Cl2, à temperatura T, obteve-se após se 

atingir o equilíbrio, 1,52 mol de PCl5. Quais as quantidades iniciais de PCl3 e Cl2? 

5. Calcule o pH de uma solução 0,50 mol/dm3 de ácido acético, CH3COOH, a 25ºC, sabendo que 2,3% do 

ácido ionizou.  

6. O lítio reage com a água, sendo a reação traduzida por: 

2 Li(s) + 2 H2O( l ) → 2 LiOH(aq ) + H2( g ) 

Numa tina contendo 250 cm3 de água, fez-se reagir um pequeno pedaço de lítio. No final da reação, verificou-

se que, a 25 ºC, o pH da solução resultante era 12,95. Determine o volume, medido nas condições normais 

de pressão e de temperatura, de H2(g) que se terá formado na reação.  Admita que o volume da solução 

resultante é igual ao volume inicial de água. Apresente todas as etapas de resolução. 

7. Uma bola de ténis, de massa 200 g, cai verticalmente, depois de abandonada a 1,20 m do solo. A bola 

colide com o solo e ressalta, atingindo num primeiro ressalto a altura máxima de 85 cm. Considere 

desprezável a força de resistência do ar, e admita que a bola pode ser representada pelo seu centro de 

massa (modelo da partícula material). Calcule o trabalho realizado pela força gravítica que atua na bola, no 

deslocamento entre a posição em que a bola é abandonada e a posição em que, após o primeiro ressalto, 

a bola atinge a altura máxima. 

8. Um feixe de radiação monocromática propaga-se no ar e incide numa face de um paralelepípedo de vidro. 

Uma parte do feixe é refletida na face do paralelepípedo, enquanto outra parte passa a propagar-se no vidro, 

sendo o ângulo de refração menor do que o ângulo de incidência. Para diversos ângulos de incidência na 

superfície de separação ar-vidro, mediram-se os ângulos de reflexão e de refração correspondentes. Os 

resultados obtidos permitiram traçar o gráfico do ângulo de reflexão, ∝𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜, em função do ângulo de 

incidência, ∝𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎. 

8.1. Qual é o esboço desse gráfico, assumindo a mesma escala nos dois eixos? 

 

8.2. Foi traçada a reta de ajuste entre os senos dos ângulos de incidência e de refração: 

 

Determine, para a radiação considerada, o índice de refração do vidro constituinte do paralelepípedo 

utilizado na experiência. 
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9. O gráfico seguinte relaciona a massa com o número de moléculas de dois hidrocarbonetos saturados. 

 

9.1. Determine a diferença entre as massas molares desses dois hidrocarbonetos. 

9.2. A mole é a quantidade de matéria que contém o mesmo número de unidades estruturais que a constante 

de Avogadro. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte. A ordem de grandeza da 

constante de Avogadro é: 

(A) 1022 

(B) 1023 

(C) 1024 

(D) 10−23 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1. 𝜀𝑖 = 1,6 × 10−6𝑉 

2. 0,4 metros (a distância entre duas espiras consecutivas na mesma fase de vibração corresponde ao c.d.o) 

3. O módulo da energia libertado é superior ao módulo da energia absorvida para rutura das ligações. 

 Por observação da tabela verificamos que com o aumento da temperatura a constante de 

equilíbrio diminui. Se a constante de equilíbrio diminui o sistema evoluiu no sentido inverso. 

 Por outro lado se aumentamos a temperatura, pelo principio de Le Chatelier, o sistema vai evoluir 

de modo a contrariar essa alteração favorecendo a reação endotérmica. 

 Das duas conclusões sabemos que a reação inversa é endotérmica, sendo a direta exotérmica.  

 Assim a variação da entalpia é negativa e a energia libertada é superior em módulo à energia de 

dissociação. 

4. 1,9 moles 

5. pH=1,94 

6. 0,25 L 

7. 0,7 J 

8.1. Opção B (o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência) 

8.2. 1,5 (o declive da reta apresentada é o inverso do índice de refração no vidro) 


