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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turma A                                                                                                         Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 25 

Global 

1. Na Figura, está representado um diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogénio.  

 

A Figura seguinte representa parte do espectro de emissão do átomo de hidrogénio, na região do visível. 

 

Calcule, para a transição eletrónica que origina a risca assinalada pela letra R na Figura B, a energia do 

nível em que o eletrão se encontrava inicialmente. Apresente todas as etapas de resolução. 

2. A corrosão dos metais é um fenómeno que ocorre frequentemente. Quando exposto a uma atmosfera 

húmida, o cobre sofre corrosão, formando um depósito de carbonato básico de cobre, Cu2(0H)2C03 (M = 

221,13 g mol-1), uma substância de cor esverdeada. A reação que ocorre pode ser traduzida por: 

 

Um tacho de cobre, de massa igual a 360,0 g, foi deixado ao ar, numa cozinha, durante um intervalo de 

tempo considerável. Ao fim desse intervalo de tempo, verificou-se a formação de um depósito de carbonato 

básico de cobre em toda a superfície metálica. O depósito foi removido, seco e pesado, tendo-se 

determinado o valor de 12,7 g. Calcule a percentagem, em massa, de cobre que sofreu corrosão. Apresente 

todas as etapas de resolução.  
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3. Numa aula laboratorial, um grupo de alunos montou um circuito elétrico, constituído por um painel 

fotovoltaico, um reóstato e aparelhos de medida adequados. Fazendo incidir no painel a radiação 

proveniente de uma lâmpada, os alunos realizaram as medições necessárias para determinarem a potência 

fornecida ao circuito, P, em função da resistência, R, introduzida pelo reóstato. Com os resultados obtidos, 

os alunos construíram o gráfico representado na figura.  

 

3.1. Para poderem determinar o valor da potência fornecida ao circuito, os alunos mediram a diferença de 

potencial nos terminais do painel fotovoltaico e: 

(A) a temperatura do painel.  

(B) a intensidade de corrente no circuito.  

(C) o intervalo de tempo durante o qual o painel esteve ligado.  

(D) a resistência introduzida pelo reóstato.  

3.2. Indique o valor da resistência introduzida pelo reóstato para o qual a potência fornecida ao circuito é 

máxima.  

3.3. Admita que, em cada ensaio, a lâmpada esteve ligada durante 2,0 minutos, fornecendo ao painel uma 

energia de 36 J. Determine o rendimento do painel fotovoltaico quando o reóstato introduz uma resistência 

de 40 . no circuito. Apresente todas as etapas de resolução.  

3.4. Ao longo da experiência, os alunos usaram sempre a mesma lâmpada e mantiveram fixa a inclinação 

do painel em relação à direção da radiação incidente. Tiveram ainda um outro cuidado relacionado com o 

posicionamento da lâmpada. Identifique esse outro cuidado e apresente uma razão que o justifique.  

3.5. Posteriormente, os alunos repetiram a experiência, mantendo fixo o valor da resistência introduzida pelo 

reóstato, mas variando a inclinação do painel em relação à direção da radiação incidente. Na tabela seguinte, 

encontram-se registados os valores experimentais de potência, P, fornecida ao circuito pelo painel 

fotovoltaico, para os diversos ângulos, α, definidos pela direção em que se encontrava o painel e pela direção 

da radiação incidente.  
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O que se pode concluir a partir destes resultados experimentais? 

4. O amoníaco é um composto utilizado como matéria-prima em diversos processos químicos, como, por 

exemplo, na produção de ácido nítrico. A reação da sua obtenção pode ser expressa pela seguinte equação 

química:  

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝐻3(𝑔)            ∆𝐻 = −105 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Calcule o valor da entalpia de formação de 4,48 dm3 de amoníaco (PTN). 

5. Na figura está representado um disco que descreve um movimento circular uniforme em torno de um eixo 

O, completando n rotações por minuto. O ponto A é equidistante do centro e do ponto B. 

 

5.1. Qual é o período de rotação do disco? 

(A) 𝑛 𝑠 

(B) 
1

𝑛
𝑠 

(C) 
60

𝑛
𝑠 

(D) 
𝑛

60
𝑠 

5.2. A velocidade linear do ponto B é 0,052 n  m/s. Qual é o raio do disco? 

(A) 8,3 mm 

(B) 50 cm 

(C) 0,33 m 

(D) 20 cm 
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5.3. Que relação quantitativa existe entre o módulo da aceleração centrípeta dos pontos A e B? 

6. Um condensador plano é formado por duas placas condutoras planas e paralelas carregadas de tal forma 

que se estabelece entre elas um campo elétrico, como se ilustra na figura. 

 

6.1. Qual das seguintes afirmações relativas ao campo elétrico representado não está correta? 

(A) Tem a mesma intensidade, direção e sentido em todos os pontos. 

(B) Tem a mesma direção e o mesmo sentido das linhas de campo elétrico. 

(C) Manifesta-se pela ação de forças elétricas que sejam colocadas no seu interior. 

(D) É criado por duas placas com carga simétrica, sendo B a placa com excesso de carga positiva. 

6.2. Qual das seguintes opções traduz corretamente o vetor força elétrica a que uma carga de prova negativa 

ficaria sujeita quando colocada no ponto P? 
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7. Oersted observou que uma agulha magnética se movia quando colocada próximo de uma corrente 

elétrica, dando assim o seu primeiro passa para se estabelecer a relação entre eletricidade e o magnetismo. 

7.1. Que conclusão tirou Oersted a partir desta observação? 

7.2. O campo magnética criado por um fio comprido onde se estabelece uma corrente elétrica, no sentido 

ascendente, pode ser caracterizado pelas linhas de campo ilustradas na figura. 

 

Em qual das figuras seguintes os vetores representados caracterizam corretamente o campo magnético nos 

pontos P, T e S? 
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7.3. 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, 

como se indica na figura. 

 

Considera a espira quadrangular com superfície 0,040 m2 e que a intensidade do campo magnético B em 

que está inserida, varia de acordo com o gráfico da figura. Calcule o módulo da f.e.m. que se estabelece na 

espira se ela se mantiver na posição da figura. Apresenta todas as etapas de resolução. 
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Soluções 

1. -8,7x10-20 J 

2. 2,03% 

3.1. Opção B 

3.2. 23  

3.3. 9,0% 

3.4. lâmpada sempre à mesma distância do painel para que a intensidade da radiação incidente fosse sempre constante 

ao longo da experiência 

3.5. a potência fornecida pelo painel ao circuito diminuía sempre que o angulo se afastava dos 90 graus, ou seja, 

quando a direção que o painel se encontrava se afastava da direção da radiação incidente) 

4. – 10,5 kJ/mol 

5.1. Opção C 

5.2. Opção B 

5.3. ac (B)= 2 ac(A)  

6.1. Opção D 

6.2. Opção A 

7.1. uma corrente elétrica origina um campo magnético (campos elétricos criam campos magnéticos) 

7.2. Opção B 

7.3. 3,5x10-5 V 

 

 

Bom Estudo Jovens Cientistas! 


