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Ficha de Trabalho 22 

Global 

Chamadas de Atenção 

★ Atenção que para calcular a f.e.m. induzida pela lei de Faraday temos que calcular a variação do fluxo. 

Quando o inicial ou o final forem zero temos que marcar essa variação. Têm que o fazer em todas as 

variações senão desconta no exame.  

★ Transições eletrónicas. Atenção aos sinais. A energia da risca é a energia do fotão e é a variação da 

energia entre níveis (uma variação pode ser positiva ou negativa). Daí termos o cuidado de saber se foi 

absorção ou emissão de energia. Atenção se pedirem energia do fotão esta é positiva logo no fim temos 

que fazer o módulo da variação de energia. 

o  ∆𝐸𝑛 = 𝐸𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

★ Geometrias e significados da mesma. A notação de Lewis apresenta todos os eletrões de valência sejam 

eles ligantes ou não ligantes. Podemos contar quantos são os eletrões de valência sem as figuras de 

estrutura pois basta somar os eletrões de valência de todos os átomos envolvidos na molécula. 

★ Bola saltitona e coeficientes de restituição. Não são percentagem de energia dissipada. Ver as duas 

fórmulas em que aparecem. O coeficiente de restituição não dá energias nem percentagens de energia 

mas pode ajudar a calculá-las. Depende de bola para bola. Atenção que nas regressões lineares o 

declive pode não ser o coeficiente de restituição, atenção que para calcular energias dissipadas pode 

ser necessário fazer subtrações. Podemos pensar em energia potencial gravítica e em energia cinética. 

o  𝑒 = √
ℎ𝑎𝑝ó𝑠

ℎ𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎
 e 𝑒 =

𝑉𝑎𝑝ó𝑠 𝑜 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑓𝑥𝑜

𝑉𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜
  

★ Incerteza relativa e incerteza absoluta. Erro relativo. Intervalo da medição. Rever as três formas básicas 

de calcular as incertezas. Valor mais provável: a média. Atenção que até podem não pedir para o fazer 

e apresentar apenas as tabelas com três ensaios diferentes. 

★ Ver regressões lineares com equações do movimento onde aparecem tempos ao quadrado. 

★ Atenção que muitas vezes são as respostas mais simples. Atenção que na definição de grandezas os 

estados físicos e as temperaturas são muito importantes. Estado fundamental: estado de energia mínima 

do átomo. Base conjugada segundo Bronsted-Lowry tem menos um H+ do que o seu ácido conjugado.  

★ Como preparar soluções a partir de um sólido e a partir de outras mais concentradas. Fatores de diluição 

podem ser calculados pela razão entre as concentrações ou entre volumes. Sigam a lógica.  

★ As rampas podem apresentar várias situações. Atenção se: já dão energia cinética, potencial, o final 

pode não ser zero, dizer que dissipa uma determinada percentagem de energia, etc.  

★ Relembrar a resolução gráfica de exercícios de movimentos na calculadora. Atenção estão com a moda 

de não pedir o gráfico todo mas apenas um intervalo em específico. Leiam com atenção.  

★ Painéis fotovoltaicos e coletores solares. Atenção às reduções do tempo e do kwh (NÃO É 

POTÊNCIA!!!!) 

o Passar de kwh para Joule ×1000×3600 

o Passar de Joule para kwh dividir por (1000×3600) 

★ Recordar campos elétricos e magnéticos. Rever direções, intensidades e sentidos. A origem do campo 

influencia e muito! Atenção aos campos uniformes: linhas de campo paralelas e com a mesma distância 

entre elas (igual densidade de linhas de campo). 
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★ Experiencia de joule da equivalência entre trabalho e calor. Explicar como a queda do corpo na corda 

permite calcular o trabalho e o aumento da temperatura da água o calor.  

★ Calcular rendimentos de equilíbrios. A massa prevista é calculada como se o equilíbrio fosse uma reação 

completa, ou seja, cálculo estequiométrico.  

★ Façam os pares oxidante-redutor para saber quem dá ou recebe eletrões ou as perguntas que quiserem 

como o maior redutor ou oxidante. 

★ Rever os exercícios de escolha múltipla com forças, trabalho e energias. Atenção aos sinais de menos 

e relação que o teorema do trabalho energia e a conservação da energia mecânica podem dar. 

★ Potencia irradiada, emitida estão a falar da Lei de Stefan-Boltzamnn. 

★ Atenção ao sinal das energias: mesmo na variação da entalpia, ligação, dissociação. Atenção quando 

falam de módulo. Atenção que a variação da entalpia depende do coeficiente estequiométrico quando 

fazem as perguntas de escolha múltipla da energia envolvida numa reação qualquer. Atenção que 

combustão é sempre exotérmica. 

★ Atenção às relações entre pH e concentrações de iões hidrónio e hidróxido. Em todas as relações façam 

as contas. Não confiem na vossa cabeça é muito fácil enganarmo-nos. 

★ Casca de banana: ter o volume da solução a preparar na lista de material que só tinha um balão 

volumétrico. 

★ É sempre y em função do x nos gráficos e regressões lineares. Atenção à forma como a pergunta está 

a ser formulada ou as instruções para realizar a regressão linear.  

★ Energia de ligação e comprimento de ligação. Ver bem a relação entre as duas grandezas. Alguma coisa 

é comum, dizer o que é comum e muitas vezes ir à variação do raio atómico ao longo da tabela periódica. 

★ Não esquecer dos exercícios que dizem que a figura está à escala ou algo parecido pois resolvem-se 

com o recurso a uma régua. Não se esqueçam de a levar no dia do exame.  

★ Nome material de laboratório: espátula, picnómetro, funil de buchner, bureta, pipeta, gobelé, vidro de 

relógio, densímetro, balão volumétrico e pipeta volumétrica, proveta, etc. 

★ Atenção que já saíram exercícios de calcular a densidade pelo mais básico: medir massas e volumes. 

Atenção medições diretas e indiretas novamente. 

★ Configuração eletrónica: valores diferenciados de energia são os subníveis.  

Exercícios 

1. 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) 

1.1. Na reação de formação do HI considerada, a variação do número de oxidação do iodo é ________, 

sendo a espécie I2 o agente ________.  

(A) +1 ... oxidante  

(B) -1 ... oxidante  

(C) +1 ... redutor  

(D) -1 ... redutor 

1.2. Na tabela seguinte, estão registados os valores da constante de equilíbrio, Kc, da reação de formação 

do HI(g) considerada, a três temperaturas diferentes. 
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1.2.1. Considere que, num reator com a capacidade de 1,00 L, foram inicialmente introduzidas 2,56×10-3 mol 

de I2(g) e uma certa quantidade de H2(g). Considere ainda que, no início, não existia HI(g) no reator. Quando, 

a 763K, o sistema atingiu um estado de equilíbrio, a quantidade de I2(g) que existia no reator era 1,46×10-3 

mol. Calcule a quantidade, em mol, de H2(g) que deverá existir no reator quando o sistema está em equilíbrio 

àquela temperatura. Apresente todas as etapas de resolução. 

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

ligações, na reação química considerada. Fundamente a sua resposta com base na variação da constante 

de equilíbrio da reação com a temperatura. 

2. Na figura (que não está à escala), está representado um conjunto ciclista + bicicleta que iniciou a subida 

de uma rampa com uma energia cinética de 4,0×103 J. Após percorrer 68 m sobre a rampa, atinge uma 

altura de 3,0 m com uma velocidade de módulo 5,5m s-1. A massa do conjunto ciclista + bicicleta é 90 kg. 

Considere que o conjunto pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material) e 

considere a base da rampa como nível de referência da energia potencial gravítica. 

 

Calcule, no percurso considerado, a intensidade da resultante das forças não conservativas que atuam no 

conjunto ciclista + bicicleta, na direção do deslocamento. Admita que essa resultante se mantém constante. 

Apresente todas as etapas de resolução. 

3. A reação de síntese do amoníaco pode ser traduzida por: 

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔) ⇄ 2 𝑁𝐻3 (𝑔) 

Na tabela seguinte, estão registadas, além das concentrações iniciais de N2(g) e de H2(g), as concentrações 

de equilíbrio das substâncias envolvidas na reação considerada relativas a um mesmo estado de equilíbrio 

do sistema, à temperatura T. Admita que a reação ocorreu num reator com a capacidade de 1,00 L e que as 

substâncias envolvidas não participaram em nenhum outro processo. 
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Verifique que inicialmente existia NH3 no reator. Apresente todas as etapas de resolução. 

4. Considere uma solução aquosa de amoníaco de concentração 8,00×10-2 moldm-3 cujo pH, a 25 °C, é 

11,57. Calcule a quantidade (em mol) de amoníaco não ionizado que existe em 150 cm3 dessa solução. 

Apresente todas as etapas de resolução. 

5. As transições eletrónicas no átomo de hidrogénio originam riscas diferenciadas nos espectros atómicos 

deste elemento.  

 

5.1. A variação de energia associada à transição eletrónica do nível 4 para o nível 3 é: 

(A) −2,4 × 10−19𝐽 

(B) −3,8 × 10−19𝐽 

(C) −1,0 × 10−19𝐽 

(D) +1,0 × 10−19𝐽 

5.2. O espectro de emissão do átomo de hidrogénio na região do visível apresenta, entre outras riscas, uma 

risca a uma energia de 4,84 × 10-19 J. 

Considerando a transição que origina essa risca, a energia do nível em que o eletrão se encontrava 

inicialmente pode ser calculada pela expressão 

(A)  (-5,45 × 10-19 - 4,84 × 10-19) J 

(B) (-5,45 × 10-19 + 4,84 × 10-19) J 

(C)  (-2,18 × 10-18 + 4,84 × 10-19) J 

(D) (-2,18 × 10-18 - 4,84 × 10-19) J 
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6. A densidade de uma solução de ácido acético de concentração 0,40 moldm-3 é 1,025×103gdm-3, a 20 ºC. 

Qual a quantidade de ácido acético que existe em 100g da solução? 

7. Um grupo de alunos tem que preparar, com rigor, a partir de solução de sulfato de cobre (II) 2,5 mol/dm3, 

uma solução 5 vezes mais diluída. Determine o volume da solução mais concentrada que os alunos tiveram 

de medir, de modo a prepararem 250 mL da solução diluída. 

8. Pretende-se instalar um sistema de coletores solares, com rendimento de 30%, para aquecimento de 

água, numa habitação que consome, em média, nesse aquecimento, 10 kW h por dia. Determine a área de 

coletores a ser instalada, admitindo que estes vão ser colocados numa posição em que a energia da radiação 

incidente na sua superfície é, em média, 3,6 × 109 J, por ano e por m2 de área de coletores. Apresente todas 

as etapas de resolução. 

9. Na figura (que não está à escala), está representada uma calha inclinada, que termina num troço 

horizontal. A superfície do troço horizontal está revestida por um material rugoso. Um paralelepípedo de 

massa 200 g foi abandonado na posição A, situada a uma altura de 50 cm em relação ao troço horizontal 

da calha. Entre as posições A e B, a dissipação de energia mecânica foi desprezável. Entre as posições B 

e C, que distam 80 cm entre si, foi dissipada 30% da energia mecânica inicial do sistema paralelepípedo + 

Terra. Considere que o paralelepípedo pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da 

partícula material) e considere o troço horizontal da calha como o nível de referência da energia potencial 

gravítica. 

 

Determine o módulo da aceleração do paralelepípedo, no percurso BC, admitindo que a aceleração se 

mantém constante ao longo desse percurso. Apresente todas as etapas de resolução. 

10. O espetro de emissão do átomo de hidrogénio apresenta uma risca vermelha originada por uma transição 

eletrónica que envolve a emissão de radiação de energia igual a 3,03×10-19J. O número quântico principal, 

n, do nível energético para o qual o eletrão transita e a variação de energia E associada a essa transição 

eletrónica são, respetivamente: 

(A) 𝑛 = 3 𝑒 ∆𝐸 = +3,03 × 10−19𝐽 

(B) 𝑛 = 2 𝑒 ∆𝐸 = +3,03 × 10−19𝐽 

(C) 𝑛 = 2 𝑒 ∆𝐸 = −3,03 × 10−19𝐽 

(D) 𝑛 = 3 𝑒 ∆𝐸 = −3,03 × 10−19𝐽 
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Soluções 

1.1. Opção B 1.2.1. 7,2×10-5 mol 1.2.2. A constante de equilíbrio da reação diminui à medida que a temperatura 

aumenta, o que significa que o aumento de temperatura favorece a reação inversa. Como, de acordo com o Princípio 

de Le Châtelier, um aumento de temperatura favorece a reação endotérmica, conclui-se que a reação direta é 

exotérmica. Assim, para a reação considerada, a energia absorvida na quebra das ligações será menor do que a 

energia libertada no estabelecimento das ligações. 

2. FNC=0,9 N 

3. Havia 0,038 mol 

4. 0,0114 mol 

5.1. Opção C 5.2. Opção B 

6. 0,039 mol 

7. 0,050 dm3 

8. 12,2 m2 

9. 1,9 m/s2 

10. Opção C 

 

 

Bom Estudo Jovens Cientistas! 


