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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 
11º Ano Turma A                                                                                         Paula Melo Silva                  

 

Sebenta de Estudo 

Contextos Práticos 
2015/2016 

 

Componente Química 1 

Módulo Inicial “Materiais: diversidade e constituição” 

 

...”os químicos fazem moléculas...estudam as suas propriedades; 

constroem teorias para explicar a sua estabilidade e formas e, 

articuladamente, as cores das substâncias; por fim, propõem mecanismos 

na tentativa de interpretar como é que essas moléculas reagem”. 

 

Roald Hoffmann (1937- ...), polaco, prémio Nobel da Química em 1981 

 

AL 1 - Metodologia de Resolução de Problemas por via experimental 

 

 

Quais as etapas a seguir para a resolução de um problema por via experimental? A intenção 

desta Actividade é envolver os alunos na concepção fundamentada de um percurso investigativo 

para resolver um problema relativamente simples, de modo a que se consciencializem de etapas a 

seguir com vista a alcançar uma resposta à questão-problema de partida. Os problemas escolhidos 

deverão incidir sobre processos físicos de separação e privilegiar contextos problemáticos da 

região e/ou de importância mais geral reconhecida.  

 

Objecto de ensino: 

• Metodologia de resolução de questões-problema 

• A importância da informação 

• Planificação de uma actividade experimental 

• Segurança e equipamento no laboratório de Química 

• Eliminação de resíduos 

Objectivos de aprendizagem: 

• Interpretar o objectivo do trabalho prático 

• Aplicar metodologias de resolução de problemas por via experimental 

• Pesquisar informação 
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• Planificar uma actividade experimental num caso concreto 

• Propor equipamento de segurança e protecção pessoal adequado às situações em causa 

• Localizar equipamento fixo no Laboratório de Química e como aceder a ele 

• Seleccionar material de laboratório adequado às operações pretendidas 

 

Para os alunos poderem planificar um procedimento de resolução do problema apresentado ou 

escolhido deverão envolver-se progressivamente nas seguintes etapas: 

 

1-Qual o problema apresentado? Sou capaz de o traduzir por outras palavras? 

2-O que é que eu sei de relevante para o problema colocado? Que informação preciso de recolher? 

Onde a poderei encontrar? 

3-Com os dados que possuo, como julgo que o problema se resolverá? Qual o caminho, ou 

caminhos, a seguir? 

4-Qual a minha previsão sobre os resultados a obter em cada caso? 

5-Do ponto de vista prático, quais são os passos/etapas especialmente problemáticos em termos 

de segurança, isto é, quais são os riscos existentes e os aspectos a requerer mais atenção? 

6-Como executarei o projecto, em termos de materiais e equipamentos? 

7-O meu grupo de trabalho considera que o problema colocado se resolverá através do seguinte 

procedimento. O esquema da montagem será mais adequado para a realização experimental? 
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AL 2 – Separar e purificar 

 

 

Como separar os componentes de uma mistura de água, sal e solo? 

Como separar uma gordura de uma solução aquosa? 

Como dessalinizar água do mar ou água salgada? 

Como separar dois líquidos miscíveis como água e acetona? 

Como resolver outro problema considerado relevante e/ou de interesse local ao qual se 

apliquem diversos processos físicos de separação? 

 

Os materiais que se usam no quotidiano são, na sua maioria, misturas. Mesmo os reagentes 

intitulados como substâncias, possuem graus de pureza variáveis e contêm na sua composição 

impurezas que são discriminadas nos rótulos das embalagens. Assim, as operações de separar e 

purificar são tarefas importantes na planificação e execução de uma separação dos componentes 

de uma mistura (ou purificação de um material). Tais operações deverão ser realizadas, em 

segurança, no Laboratório. 
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Objecto de Ensino 

Processos físicos usados na separação de componentes de misturas, tais como:  

Decantação 

• Decantação de misturas de duas fases: sólido – líquido e líquido – líquido 

Filtração 

• Filtração por gravidade 

• Filtração a pressão reduzida 

Destilação 

• Destilação simples 

• Destilação fraccionada 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Aplicar as técnicas e os princípios subjacentes da decantação, da filtração e da destilação (simples 

e fraccionada) à separação de misturas 

• Relacionar a técnica com o princípio subjacente 

• Interpretar o(s) princípio(s) em que se fundamenta cada técnica 

• Seleccionar o tipo de filtração a utilizar num caso específico 

• Seleccionar o meio filtrante (papel e placas filtrantes) mais adequado a uma determinada filtração 

• Seleccionar o tipo de destilação (simples ou fraccionada) adequado a uma determinada separação 

• Executar as técnicas de decantação, de filtração e de destilação, de acordo com as regras de 

segurança 

• Aplicar outras técnicas adequadas à separação de misturas 

• Aperceber-se de limitações das técnicas, enquanto processos de separação de componentes de 

uma mistura 

 

Para a mistura de água, sal e solo, os alunos poderão começar por decantar a mistura 

separando a suspensão da fase sólida. Em seguida poderão filtrar por um dos processos: por 

gravidade, usando filtro liso ou de pregas ou a pressão reduzida. A separação da água do sal na 

solução pode ser feita com recuperação dos dois componentes através de destilação. Comparar a 

eficácia dos dois processos de filtração usados. 

Para a mistura óleo/azeite/hexano e água, os alunos poderão separar as fases líquidas 

imiscíveis usando uma ampola de decantação. 

Para a tarefa de dessalinização, os alunos poderão: separar o sal da água fazendo uma 

destilação simples. 
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Para a separação dos dois líquidos miscíveis: uma destilação simples e outros uma 

destilação fraccionada; comparar e interpretar a diferença de volume destilado, num dado intervalo 

de tempo para os dois tipos de destilação; prever a eficácia relativa dos dois processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e equipamento 

 Ampola de decantação 

 Areia 

 Balão Kitasato  

 Baldes de serradura e de areia  

 Caixa completa de primeiros socorros 

 Chuveiro 

 Contentor para resíduos químicos /espécie 

de resíduos 
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 Elevador /bancada 

 Equipamento para cromatografia de papel 

ascendente  

 Equipamento completo para destilação 

fraccionada  

 Equipamento completo para destilação 

simples  

 Equipamento de protecção pessoal 

(avental ou bata) 

 Decantação Filtração Destilação Outro(s) 

 algodão, óculos de segurança, luvas, ...) 

 Equipamento para pressão reduzida 

(bomba de vácuo) ou trompa de água 

 Espátula 

 Extintores para as classes de fogos (A, B, 

C e D) de CO2 e de pó químico 

 Funil de Büchner para papel de filtro 

(circular ou em folha) 

 Funil de vidro  

 Gobelé/copo 

 Lava-olhos/ bancada 

 Manta de aquecimento/bancada 

 Manta de enrolamento 

 Materiais comercializados para 

adsorção/desactivação de ácidos, bases e 

solventes 

 1 conjunto Papel de filtro vários 

 Papel para cromatografia vários 

 Quadro mural sobre segurança  

 Sinalização de Segurança conjunto 

 Solo 

 Suporte para ampola de decantação ou 

suporte universal, noz e argola 

 Suporte para funis 

 Tubos flexíveis de latex para entrada e 

saída de água do condensador 

 Vareta de vidro 

 

Componente Química 1 

Unidade Um “Das Estrelas ao Átomo” 

 

O esforço para a compreensão do Universo é uma das muito poucas coisas que elevam a 

existência humana um pouco acima do nível da farsa e lhe dão algo do encanto da tragédia 

 

Steven Weinberg, físico americano, 

Prémio Nobel da Física em 1979 

 

 

AL 3 – Medição em Química 

 

 

Será possível fazer uma medição exacta? 
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A precisão e a exactidão de uma medida depende do instrumento de medição usado e do 

modo como este é utilizado. Torna-se assim importante o conhecimento dos tipos de erros 

associados aos instrumentos e ao operador assim como o conhecimento dos processos que 

permitam minimizá-los. 

Esta preocupação deverá estar presente ao longo de todos as actividades experimentais 

onde é exigido rigor na medição directa das grandezas ou nos cálculos que envolvam algarismos 

significativos (medição indirecta). 

 

Objecto de ensino 

• Medição e medida 

• Erros acidentais e sistemáticos; minimização dos erros acidentais 

• Instrumentos para medição de grandezas físicas 

• Notação científica e algarismos significativos 

• Inscrições num instrumento de medida e seu significado 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Distinguir medição de medida 

• Seleccionar instrumentos adequados à medição em vista, com diferentes precisões, de forma a 

minimizar os erros acidentais 

• Diferenciar erros acidentais de erros sistemáticos em medição 

• Interpretar as inscrições em instrumentos de medida 

• Exprimir os resultados de uma medição atendendo ao número de algarismos significativos dados 

pela precisão do aparelho de medida 

 

Pretende-se que os alunos se confrontem com a impossibilidade de medir exactamente uma 

grandeza, ou seja, o reconhecimento que qualquer medição pode ser afectada por erros 

relacionados com o observador, com o instrumento de medida e outros factores. Por outro lado, a 

escolha do instrumento a utilizar deve estar relacionada com a finalidade em vista, já que nem todas 

têm o mesmo grau de exigência na exactidão e precisão. Assim, propõe-se a medição de diferentes 

grandezas físicas usando diversos instrumentos adequados à sua medição e com diferentes 

precisões (pipetas volumétricas, pipetas graduadas, balões volumétricos, provetas, gobelés, 

balanças, termómetros...). A partir desta actividade discutir: os algarismos significativos do 

resultado da medição, o tipo de erros associados à medição, o significado das inscrições nos 

instrumentos em vidro para a medição de volumes, a precisão das diferentes medidas efectuadas 

em função dos instrumentos de medida 



                 Escola Secundária de Lagoa                Paula Melo Silva                              Página 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e equipamento 

 Balanças de precisões diferentes 

 Balão volumétrico de 50 mL 

 Gobelé de 150 mL 

 Pipeta graduada de 10 mL 

 Pipeta volumétrica de 50 mL 

 Pompete para pipeta 

 Proveta de 100 mL  

 Proveta de 250 mL  

 Proveta de 50 mL  

 Termómetros com diferentes escalas  

 Outro material 
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AL 4 – Análise elementar por via seca 

 

 

A que será devida a cor do fogo de artifício? 

Sais da mesma cor darão cor idêntica a uma chama? 

 

Para responder a estas questões o aluno terá de relacionar conceitos teóricos da estrutura 

da matéria com os comportamentos das substâncias. Para além da discussão sobre as limitações 

do teste de chama na análise qualitativa dos elementos nos sais respectivos, esta actividade 

proporciona a oportunidade de se observar espectros atómicos descontínuos e estabelecer a sua 

relação com a quantização da energia dos electrões nos átomos. 

 

Objecto de ensino 

Análise química qualitativa - análise elementar por via seca (Teste de chama) 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Interpretar a análise química qualitativa como um meio de reconhecimento da presença, ou não, 

de um ou mais elementos químicos na amostra em apreciação 

• Relacionar o método de análise espectral com a composição química qualitativa de uma dada 

substância, em particular: 

• Identificar a presença de um dado elemento numa amostra, através da coloração exibida por uma 

chama quando nela se coloca essa amostra 

• Interpretar espectros atómicos simples recorrendo a fundamentos do modelo da 

distribuição electrónica dos átomos 

• Explicitar as limitações do uso do teste de chama na análise elementar em termos da natureza 

dos elementos presentes na amostra e da temperatura da chama 

• Relacionar os resultados do teste de chama com os efeitos obtidos quando se queima fogo de 

artifício 

• Relacionar o fenómeno das auroras boreais com a possível colisão de moléculas existentes no ar 

com partículas electricamente carregadas emitidas pelo Sol e que se deslocam com velocidade 

elevada. 

 

Sugere-se: 
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• a simulação de fogo de artifício, executada pelo professor, por adição de uma mistura dos sais 

em estudo, à chama resultante da inflamação de algodão embebido em etanol num cadinho de 

porcelana 

• pesquisa documental em livros, revistas, Internet..., sobre o fenómeno da aurora boreal 

 

Nesta actividade propõe-se aos alunos que, em grupos de trabalho, façam a: 

• Análise de amostras de sais não identificadas, com vista a determinar elementos químicos nelas 

presentes (ver lista de sais propostos). 

• Observação de espectros atómicos diversos, obtidos a partir de espectros de chama 

 

Esta AL requer cuidados de segurança especiais, em particular do bico de bunsen.  

 

O ácido clorídrico, usado para limpeza do anel, é desnecessário se para cada sal se usar uma ansa 

de Cr/Ni. Os sais e respectivo anel podem rodar entre os grupos. Deste modo eliminam-se os riscos 

inerentes a manipulação do ácido concentrado. Os sais devem ter o grau Puro (P) ou Pró-Análise 

(PA). Em alternativa aos bicos de bunsen de bancada poder-se-á utilizar bicos de bunsen 

adaptadas a minibotijas de gás portáteis. 

 

No final das actividades algumas questões poderão ser colocadas aos alunos para 

discussão, em particular: quais as limitações do uso do teste de chama para o fim em vista? 

qual(ais) a(s) relação(ões) das cores da chama após a adição do sal e os espectros atómicos dos 

elementos respectivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e equipamento  

 Ansa de inoculação com anel níquel /crómio  

 Bico de bunsen  
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 Cadinho ou cápsula de porcelana  

 Espátula  

 Espectroscópio de bolso  

 Vidro azul de cobalto 10x10 cm  

 Vidro de relógio de Φ = 80 mm  

 

Reagentes 

 Cloretos de: sódio, bário, cálcio, potássio, cobre(II), cobre(I), lítio, estrôncio 

 Etanol a 96% (V/V) 

 Ácido clorídrico concentrado para limpar os anéis 

 

 

AL 5 – Identificação de uma substância e avaliação da sua pureza 

 

 

Como identificar materiais no laboratório? 

Como avaliar o grau de pureza de algumas substâncias? 

 

Através desta actividade pretende-se que os alunos possam conhecer e aplicar métodos de 

avaliação da identidade de uma substância e do grau de pureza de uma amostra. Para isso, 

deverão utilizar técnicas de determinação de densidade/densidade relativa e de ponto de fusão 

e/ou ebulição para, posteriormente, compararem os valores obtidos com os valores tabelados para 

várias substâncias. Pretende-se ainda que discutam limitações das técnicas usadas (instrumentos 

e erros cometidos).  

 

Objecto de ensino 

 Densidade de sólidos e líquidos,  

 Uso de picnómetros e densímetros 

 Densidade de materiais  

 Ponto de ebulição e ponto de fusão 

 Equipamento automático/ Equipamento tradicional 

 Equipamento de Aquisição e Tratamento de Dados (SATD) 

 

Objectivos de aprendizagem 

 Determinar, experimentalmente, a densidade de alguns materiais usando métodos diferentes 
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 Comparar os valores de densidade obtidos experimentalmente para sólidos e líquidos com os 

valores tabelados, com vista a concluir sobre a pureza dos materiais em estudo  

 Determinar, experimentalmente, os pontos de ebulição e de fusão de materiais diversos por 

métodos diferentes 

 Comparar os valores obtidos, para o mesmo material, com métodos diferentes 

 Comparar os valores da temperatura de ebulição de líquidos e/ou de fusão de sólidos com 

valores tabelados e avaliar a pureza dos materiais em estudo 

 Interpretar representações gráficas de dados experimentais de variação da temperatura em 

função do tempo 

 Utilizar a metodologia de Resolução de Problemas num caso concreto. 

 

Assim, propõe-se: 

 

• Determinação da densidade e da densidade relativa de um sólido (cobre, chumbo, alumínio, 

latão...) e de um líquido (água, etanol...) usando os métodos do picnómetro (tanto para líquidos 

como para sólidos), do densímetro (só para o líquidos) e da determinação indirecta (medição da 

massa e do volume) 

• Análise comparativa dos valores obtidos com valores tabelados (usar fontes de dados) e investigar 

sobre o tipo de erros que podem ter sido cometidos durante as determinações 

• Planificação do procedimento experimental (do tipo investigativo) com vista a determinar: a 

densidade média de areia e de um componente da mesma, por exemplo o quartzo, a densidade do 

sal da cozinha 

• Determinação do ponto de ebulição de um líquido (por exemplo, água, etanol...) usando: 

equipamento automático, equipamento de Aquisição e Tratamento de Dados (SATD) ou 

• Determinação do ponto de fusão de um sólido (por exemplo, enxofre, naftaleno, ácido salicílico...) 

usando: equipamento tradicional, equipamento automático. 
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Material e equipamento  

 Aparelho automático do ponto de ebulição 

 Aparelho automático do ponto de fusão 

 Areia 

 Computador com software específico e 

interface 

 Densímetros de diversas gamas  

 Equipamento tradicional (por exemplo o 

tubo de Thiele)  

 Esguicho para água destilada  

 Pedaços de alumínio irregulares  

 Pedaços de chumbo irregulares  

 Pedaços de cobre irregulares Pedaços de 

Quartzo 

 Picnómetro de líquidos de 50 mL ou de 

outra capacidade  

 Picnómetro de sólidos de 50 mL ou de 

outra capacidade  

 Sensor de temperatura para a interface  

 Tubos capilares 

 Pedaços de latão irregulares 
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Componente Química 1 

Unidade Dois “Na atmosfera da Terra: radiação, matéria e estrutura” 

 

 

Quando tentamos perceber qualquer coisa por si própria, 

encontramo-la emaranhada com tudo o resto no Universo. 

 

John Muir (1838-1914), naturalista, explorador e conservacionista norte - americano 

 

AL 6 – Soluções e Colóides 

 

 

Como proceder para preparar uma solução? 

Como distinguir entre soluções, colóides e suspensões? 

 

Com este conjunto de trabalhos laboratoriais pretende-se que o aluno saiba como preparar 

soluções, com rigor, distinguir entre soluções, colóides e suspensões. 

 

Objecto de ensino 

 Soluções, colóides e suspensões 

 Soluto (disperso) e solvente (dispersante) 

 Concentração e concentração mássica 

 Preparação de colóides e de suspensões 

 Propriedades de colóides 

 

Objectivos da aprendizagem 

• Seleccionar material adequado à preparação de uma solução (por exemplo pipetas e balões de 

diluição) 

• Explicitar as etapas e procedimento necessárias à preparação de uma solução tanto a partir de 

um soluto sólido como por diluição de outra solução 

• Preparar, experimentalmente, soluções de concentração conhecida 

• Atribuir significado adequado ao termo "factor de diluição", em termos de razão entre o volume 

final da solução diluída e o volume inicial da solução de partida 

• Preparar, experimentalmente, colóides 

• Distinguir colóides de diferentes tipos com base nos estados físicos do disperso e dispersante  

• Criar situações em que se observem suspensões 
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• Interpretar o comportamento de soluções, de colóides e de suspensões face à incidência de luz 

branca 

 

Pretende-se que os alunos aprendam a preparar uma solução de volume e concentração 

previamente fixados. A partir desta solução os alunos deverão preparar soluções mais diluídas, 

com diversos factores de diluição. Para a realização desta tarefa os alunos deverão conjugar pares 

de uma pipeta e um balão volumétrico de forma a obter a solução final com a concentração 

desejada. 

Pretende-se ainda que os alunos identifiquem misturas coloidais e suspensões m situações 

diferentes de pares disperso-dispersante. 

 Preparação de 50,0 cm3 de uma solução 0,030 mol/dm3 a partir do soluto sólido (Na2S2O3.5H2O) 

 Preparação de soluções diluídas a partir da solução anterior, com factores de diluição iversos 

(por exemplo, 2; 2,5; 3; 4 e 5) seleccionando os balões e pipetas adequados 

 Preparação pelos alunos de um gel por adição de uma solução saturada de acetato de cálcio  

30 cm3 de etanol absoluto 

 Efeitos da incidência da luz visível sobre uma dispersão coloidal. O colóide é obtido através da 

reacção entre o HCl (concentrado) e arte da solução de tiossulfato de sódio preparada 

anteriormente de acordo com a equação química: 

2H+ (aq) + S2O3
2- (aq) → H2S2O3 (aq) 

 

O ácido tiossulfúrico decompõe-se imediatamente produzindo ácido sulfuroso e enxofre 

coloidal de acordo com a equação química: 

8H2S2O3 (aq) → 8H2SO3 (aq) + S8 (s) 

Usando um retroprojector e uma cartolina opaca é feito um buraco do tamanho de uma caixa 

de Petri. Coloca-se a cartolina sobre o retroprojector e uma caixa de Petri com solução de tiossulfato 

de sódio preparada anteriormente de modo a cobrir o fundo da placa. Adiciona-se cerca de 5 ml de 

HCl concentrado e mexe-se rapidamente a solução com os cuidados de segurança inerentes ao 

trabalho com ácidos concentrados. A luz projectada fica gradualmente amarela, vermelha e, 

finalmente, quase negra. Esta alteração simula o que acontece na atmosfera durante o pôr-do-sol 

devido à dispersão da luz branca pelas poeiras. 

 

 Selecção entre produtos comerciais ou de preparação, pelos alunos, de colóides com diversos 

pares disperso-dispersante 



                 Escola Secundária de Lagoa                Paula Melo Silva                              Página 16 

 Preparação de suspensões de sólidos em líquidos e de sólidos em gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Física 1 

Módulo Inicial “Das fontes de energia ao utilizador” 

 

AL 7 – Rendimento no aquecimento 

 

 

Questão problema 

Como poderemos aumentar o rendimento no aquecimento, quando cozinhamos? 
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Pretende-se com esta actividade que o aluno reveja os seus conhecimentos sobre calor, 

temperatura, energia interna, potência, energia fornecida por um circuito eléctrico e rendimento 

num processo de aquecimento. 

Na discussão preliminar do trabalho, entre o professor e os alunos, é importante que estes 

explicitem as grandezas a medir e a controlar em cada ensaio, de modo a poderem confrontar os 

rendimentos obtidos quando utilizam massas de água e intervalos de tempo de aquecimento 

diferentes. 

Os alunos deverão: 

- prever as alterações nas variações de energia interna e temperatura da água, quando se fornece 

a mesma quantidade de energia a diferentes massas de água; 

- montar um circuito eléctrico com uma resistência mergulhada em água de modo a determinar o 

rendimento neste processo de aquecimento; 

- explicitar a sensibilidade de cada instrumento de medida e as incertezas absolutas de leitura. 

 

Objecto de ensino 

• Calor, temperatura e energia interna 

• Quantidade de energia necessária para fazer variar a temperatura de um corpo 

• Circuito eléctrico 

• Potência fornecida (P = UI); energia fornecida (E = P Δt) 

• Rendimento 

 

Sugere-se a consulta dos endereços: 

http://www.ase.org/grenschools/updates/update14.html 

http://www.teenpower.net/demo/contact.html 

http://www.energy.ca.gov/education/index.html 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Distinguir calor, temperatura e energia interna 

• Determinar a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de uma certa massa 

de uma substância 

• Identificar os elementos constituintes de um circuito eléctrico e efectuar a sua montagem 

• Associar a cada elemento do circuito eléctrico a respectiva função 

• Determinar a potência fornecida por uma resistência eléctrica 

• Estabelecer balanços energéticos em sistemas termodinâmicos, identificando as parcelas que 

correspondem à energia útil e à energia dissipada no processo 

• Determinar o rendimento do processo 

http://www.ase.org/grenschools/updates/update14.html
http://www.teenpower.net/demo/contact.html
http://www.energy.ca.gov/education/index.html
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Material e equipamento 

 Fonte de alimentação 

 Termómetro ou sensor de temperatura  

 Voltímetro  

 Interruptor  

 Gobelé com água  

 Resistência de aquecimento  

 Amperímetro  

 Cronómetro  

 Agitador  

 Balança  

 Fios de ligação e crocodilos 

 

Componente Física 1 

Unidade Um “Do Sol ao aquecimento” 

 

AL 8 – Absorção e emissão de radiação 

 

 

Questões problema 

Porque é que as casas alentejanas são, tradicionalmente, caiadas de branco? 

Porque é que a parte interna de uma garrafa-termo é espelhada? 

 

Nesta actividade pretende-se que o aluno compare o poder de absorção de energia por 

radiação de superfícies diversas (uma superfície preta com uma superfície branca e uma superfície 

polida com uma superfície baça). 

 

Os alunos deverão: 

- fazer incidir durante um certo intervalo de tempo, luz emitida por uma lâmpada de 100 W, sobre 

uma das faces de um cubo de Leslie∗ e medir a elevação de temperatura do ar contido no cubo. 

Proceder do mesmo modo para as outras faces, partindo das mesmas condições iniciais. 

- explicitar a sensibilidade de cada instrumento de medida e as incertezas absolutas de leitura. 

 



                 Escola Secundária de Lagoa                Paula Melo Silva                              Página 19 

Na discussão preliminar do trabalho, entre o professor e os alunos, é importante que estes 

apresentem o planeamento do modo de registo e organização dos resultados das medições e 

explicitem as condições de trabalho dos diferentes grupos de modo que os resultados sejam 

comparáveis. 

 

Objecto de ensino 

• Emissão, absorção e reflexão de radiação 

• Equilíbrio térmico 

 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Analisar transferências e transformações de energia em sistemas 

• Relacionar o poder de absorção de radiação com a natureza das superfícies 

• Reconhecer que a radiação incidente num corpo pode ser parcialmente absorvida, reflectida ou 

transmitida 

• Relacionar as taxas de emissão e de absorção da radiação de um corpo com a diferença entre a 

sua temperatura e a do ambiente que o rodeia 

 

Material e equipamento 

 Cubo de Leslie  

 Sensor de temperatura ou Termómetro (0º C a 50º C; 0,1ºC) 

 Reservatório pintado de branco 

 Reservatório pintado de preto 

 Reservatório espelhado 

 Lâmpada de 100 W 

 O cubo de Leslie pode ser substituído por 4 reservatórios diferindo apenas nas características 

da superfície (branca e preta, de metal polido e baço). O traçado de gráficos de temperatura em 

função do tempo permite comparar as diferentes temperaturas de equilíbrio. 

 

 

 

 

AL 9 – Energia eléctrica fornecida por um painel fotovoltaico 

 

 

Questão problema 
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Pretende-se instalar painéis solares fotovoltaicos de modo a produzir a energia eléctrica 

necessária ao funcionamento de um conjunto de electrodomésticos. Como proceder para 

que o rendimento seja máximo? 

 

Pretende-se com esta actividade que os alunos façam o estudo das condições de rendimento 

máximo de um painel fotovoltaico. 

 

Os alunos deverão: 

- fazer a montagem de um circuito com um painel solar (associação de células fotovoltaicas), um 

amperímetro, um reóstato e, nos terminais deste, um voltímetro. A resistência variável simulará a 

resistência equivalente do conjunto de aparelhos ligados em simultâneo. 

- calcular a potência eléctrica (P) fornecida ao circuito para vários valores da resistência (R) e 

construir o gráfico P=f(R), iluminando o painel com uma lâmpada fixa a uma certa distância. 

- concluir, a partir do gráfico construído, que o rendimento do painel é máximo para um determinado 

valor da resistência utilizada. 

- fazer o controlo de variáveis necessário para concluir sobre a potência eléctrica fornecida por um 

painel fotovoltaico nas seguintes situações: 

- sem iluminação, com a iluminação normal do laboratório e com uma lâmpada extensa; 

- com a iluminação da lâmpada para várias inclinações relativamente ao painel; 

- interpondo filtros adequados. 

 

Objecto de ensino 

• Radiação solar na produção de energia eléctrica - Painel fotovoltaico 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Explicitar que a conversão fotovoltaica da energia solar consiste na transformação de energia 

radiante numa diferença de potencial entre os polos do painel fotovoltaico 

• Determinar a potência eléctrica fornecida por painel fotovoltaico  

• Identificar a existência de uma resistência exterior que optimiza o rendimento de um painel 

fotovoltaico 

• Explicar que, para maximizar o rendimento de um painel fotovoltaico, este deve estar orientado 

de forma a receber o máximo de radiação incidente (orientação a Sul e inclinação conveniente) 

• Explicar que, para dimensionar um sistema de conversão fotovoltaico, é necessário ter em 

consideração a potência média solar recebida por unidade de superfície terrestre, durante o dia (ou 

número médio de horas de luz solar por dia) e a potência a debitar 

AL 10 – Capacidade térmica mássica 
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Questões problema 

Porque é que no Verão a areia fica escaldante e a água do mar não? 

Porque é que os climas marítimos são mais amenos que os continentais? 

 

O aluno deverá consolidar o conceito de capacidade térmica mássica, compreendendo que 

é uma característica de um material que lhe confere propriedades específicas relativamente ao 

aquecimento e ao arrefecimento. 

A actividade consiste em determinar a capacidade térmica mássica de um material (alumínio, 

latão etc. ), fornecendo uma certa quantidade de energia a um bloco calorimétrico de massa 

conhecida, através de uma resistência eléctrica∗ colocada no seu interior. 

 

Os alunos deverão: 

- montar correctamente o circuito e usar os instrumentos de medida adequados à realização da 

experiência; 

- explicitar a sensibilidade de cada instrumento de medida e as incertezas absolutas de leitura; 

- fazer leituras correctas no amperímetro, no voltímetro, no termómetro e no cronómetro; 

- representar graficamente a temperatura do bloco, indicada pelo termómetro, em função do tempo, 

para determinar a variação de temperatura por unidade de tempo; 

- calcular a capacidade térmica mássica do metal; 

- comparar os valores da capacidade térmica mássica, obtidos experimentalmente, com os valores 

tabelados e calcular o desvio percentual, analisando causas e modos de o minimizar. 

 

Na discussão preliminar do trabalho, entre o professor e os alunos, é fundamental que: os 

alunos prevejam a evolução da temperatura do metal no intervalo de tempo em que a resistência 

está ligada e imediatamente após ser desligada; analisem os factores que contribuem para 

minimizar a dissipação de energia do sistema; explicitem os cuidados a ter quando se repete a 

experiência. 

 

Objecto de ensino 

• Capacidade térmica mássica 

• Balanço energético 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Analisar transferências e transformações de energia num sistema 
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• Estabelecer balanços energéticos em sistemas termodinâmicos, identificando as parcelas que 

correspondem à energia útil e à energia dissipada no processo 

• Associar o valor (alto ou baixo) da capacidade térmica mássica ao comportamento térmico do 

material 

• Aplicar o conceito de capacidade térmica mássica à interpretação de fenómenos do dia a dia 

 

OBS: Para diminuir a taxa de dissipação de energia por condução e radiação, a resistência deve 

ser ligada num curto intervalo de tempo. Para melhorar o contacto térmico, quer com a resistência 

quer com o termómetro, deve ser colocado um pouco de glicerina no interior dos orifícios de cada 

bloco. 

 

Material e equipamento Quantidades 

 Balança  

 Conjunto de blocos calorimétricos de 

metais diferentes 

 Resistência de aquecimento (12 V; 50 W)  

 Termómetro (-10º C a 110º C) ou sensor 

de temperatura 

 Amperímetro (0 - 5A)  

 Voltímetro (0 - 15 V) ou (0 - 10 V)  

 Fonte de alimentação (0 - 12 V)  

 Reóstato  

 Cronómetro  

 Interruptor  

 Fios de ligação 

 Glicerina 

 

AL 11 – Balanço energético num sistema termodinâmico 

 

 

Problema: Com o material indicado, tentar conceber experiências que permitam dar 

resposta às seguintes questões: 

Para arrefecer um copo de água será mais eficaz colocar nele água a 0ºC ou uma massa 

igual de gelo à mesma temperatura? 

Qual a temperatura final da água nas duas situações, após ter decorrido o intervalo de 

tempo necessário para fundir toda a massa de gelo utilizada? 

 

Sugestões: Que transferências de energia ocorrem? Como se pode medir a quantidade de 

energia cuja transferência provoca a diminuição de temperatura a que se encontra a água? 

 

Pretende-se que o aluno resolva um problema através da planificação e execução de uma 

experiência em laboratório. Trata-se de um problema cujas etapas de resolução experimental. 
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Na discussão preliminar do trabalho, entre os alunos e o professor, este deverá 

apreciar as propostas dos vários grupos e evidenciar a necessidade de estabelecerem o balanço 

energético do sistema. Para tal é necessário que disponibilize informação sobre a quantidade de 

energia envolvida na fusão do gelo, interpretando a energia necessária à mudança de estado físico 

de uma unidade de massa de uma substância como uma característica desta. 

 

Objecto de ensino 

• Mudanças de estado físico 

• Energia necessária para fundir uma certa massa de uma substância 

• Balanço energético 

 

Objectivos de aprendizagem 

 

 identificar mudanças de estado físico: fusão, vaporização, condensação, solidificação e 

sublimação 

 identificar a quantidade de energia necessária à mudança de estado físico de uma unidade de 

massa de uma substância como uma característica desta  

 associar o valor, positivo ou negativo, da quantidade de energia envolvida na mudança de 

estado físico, às situações em que o sistema recebe energia ou transfere energia para as 

vizinhanças, respectivamente 

 estabelecer um balanço energético, aplicando a Lei da Conservação da Energia 

 

∗ Sugere-se que o gelo a utilizar seja fragmentado e colocado numa tina com água, algum tempo 

antes de se realizar a experiência. Deste modo, a temperatura no interior do gelo, em contacto com 

a água, aproxima-se mais da temperatura única de 0ºC . 

 

Componente Física 1 

Unidade Dois “Energia em movimentos” 

 

AL 12 – Energia cinética ao longo de um plano inclinado 

 

 

Questão problema 
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Um carro encontra-se parado no cimo de uma rampa. Acidentalmente é destravado e 

começa a descer a rampa. Como se relaciona a energia cinética do centro de massa do 

carro com a distância percorrida ao longo da rampa? 

 

Pretende-se que o aluno calcule a energia cinética de um carrinho em vários pontos da 

trajectória ao longo de uma rampa, quando abandonado na sua parte superior, de modo a relacionar 

a energia cinética com a distância percorrida, utilizando um gráfico. 

 

Os alunos deverão: 

- planear a experiência de modo que as velocidades instantâneas sejam determinadas 

experimentalmente a partir de medições de velocidades médias em intervalos de tempo muito 

curtos. 

- construir e interpretar um gráfico da energia cinética em função da distância percorrida. 

 

Deverá ser discutido previamente com os alunos, quais as grandezas a medir directamente, 

os erros que as afectam e o modo de os minimizar. 

 

Objecto de ensino 

• Velocidade instantânea 

• Energia cinética 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Determinar velocidades em diferentes pontos de um percurso 

• Calcular valores da energia cinética 

 

Material e equipamento 

 Plano inclinado 

 Conjunto carrinho + (marcador de tempo e posição ou digitímetro + célula fotoeléctrica) 

 

AL 13 – Bola saltitona 

 

 

Questão problema 

Existirá alguma relação entre a altura a que se deixa cair uma bola e a altura atingida no 

primeiro ressalto? 
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A actividade consiste em deixar cair de alturas diferentes bolas de massas e elasticidades 

diversas e medir a altura atingida no primeiro ressalto. Pretende-se que os alunos, para além da 

análise das considerações energéticas sobre o sistema em estudo, reforcem competências 

experimentais como: 

- medição de uma grandeza (valor mais provável, incerteza…) 

- construção de um gráfico a partir de um conjunto de valores experimentais 

- interpolação e extrapolação 

 

Os alunos deverão: 

- planear a experiência, indicando as variáveis a medir e a controlar, bem como o modo de recolha 

e registo dos dados. 

- construir, com os dados experimentais recolhidos, um gráfico da altura de ressalto em função da 

altura de queda, traçando a recta que melhor se adapta ao conjunto dos 

valores registados. 

- relacionar o declive da recta com o coeficiente de restituição∗ na colisão da bola com o chão. 

- comparar os resultados obtidos pelos diversos grupos e interpretar as diferenças em 

termos da elasticidade do material de que são feitas as bolas. 

 

Objecto de ensino 

• Transferências e transformações de energia 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Identificar transferências e transformações de energia num sistema 

• Aplicar a Lei da Conservação da Energia 

• Identificar a dissipação de energia num sistema 

• Relacionar o valor do coeficiente de restituição com uma determinada dissipação de energia e 

com a elasticidade dos materiais. 

 

Material e equipamento Quantidades 

Bolas com diferentes elasticidades  

Fita métrica ou régua ou sensor de posição 

 

O aluno deverá: 

- Prever, usando o gráfico previamente traçado, a altura do primeiro ressalto de uma bola ao cair 

de uma altura não experimentada anteriormente. Realizar a experiência e comparar os dois valores. 

Indicar se as medições efectuadas foram precisas e como minimizar as fontes de erro. 
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- Comparar os valores obtidos na questão anterior pelos vários grupos e interpretar possíveis 

diferenças. 

- Tendo em conta a Lei da Conservação da Energia, justificar por que é que a bola não subiu até à 

altura de que caiu. 

 

∗ O coeficiente de restituição é definido apenas para o caso de colisões com um alvo que se possa 

considerar fixo. 

 

 

 

 

 

 

AL 14 – O atrito e a variação de energia mecânica 

 

 

Questão problema 

Pretende-se projectar:  Uma rampa para fazer deslizar materiais de construção, de uma 

certa altura para o interior de um camião. Um escorrega que permita a uma criança deslizar 

com facilidade, mas que a force a parar na parte final, antes de sair. 

Que materiais poderão ser utilizados nas superfícies de cada rampa? 

 

Pretende-se, nesta actividade, que o aluno faça as medições das grandezas necessárias 

para calcular a variação de energia mecânica de um bloco que desliza ao longo de uma rampa, 

partindo do repouso. 

Para poderem comparar o efeito das forças de atrito, todos os grupos devem realizar a 

experiência variando os materiais das superfícies em contacto no deslizamento, para uma mesma 

inclinação da rampa. 

Os alunos deverão consultar tabelas de coeficientes de atrito cinético para ajudar a 

solucionar as situações problema. Devem interpretar o coeficiente de atrito como uma propriedade 

característica das superfícies de dois materiais em contacto, do qual depende directamente a força 

de atrito. Não se pretende com esta actividade estabelecer experimentalmente a relação entre a 

força de atrito e a reacção normal, preferindo que o aluno seja sensibilizado para situações do dia 

a dia em que é vantajoso eliminar o efeito do atrito e outras em que este efeito é indispensável. Os 

alunos deverão relacionar qualitativamente a força de atrito com a compressão exercida na 

superfície. Para isso, deverá explorar situações de deslizamento entre superfícies idênticas de 
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corpos de pesos diferentes, para determinada inclinação da rampa, e do mesmo corpo sobre 

rampas com diversas inclinações. 

 

Objecto de ensino 

• Trabalho realizado pela resultante das forças que actuam sobre um corpo. 

• Dissipação de energia por efeito das forças de atrito 

• Força de atrito e coeficiente de atrito cinético 

• Variação de energia mecânica 

• Vantagens e desvantagens do atrito 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Medir valores de velocidades 

• Relacionar a variação de energia mecânica de um sistema com o trabalho realizado por forças de 

atrito 

• Explicar que as forças de atrito resultam de interacções entre as superfícies em contacto 

• Identificar o coeficiente de atrito cinético como uma característica de dois materiais em contacto, 

em movimento relativo 

• Relacionar a força de atrito com o coeficiente de atrito cinético e a compressão exercida na 

superfície de deslizamento 

• Identificar situações do dia a dia em que o atrito é vantajoso ou prejudicial 

 

Material e equipamento 

 Balança eléctrica  

 Calha metálica e suporte para a inclinar  

 Bloco  

 Célula fotoeléctrica  

 Digitímetro  

 Fios de ligação 

 

 

 

 

 

Componente Química 2 

Unidade Um “Química e Indústria: Equilíbrios e Desequílibrios” 

 

AL 15 – Amoníaco e compostos de amónio em materiais de uso comum 
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A publicidade anuncia adubos e produtos de limpeza amoniacais: o que terão de comum 

estes materiais? 

 

A presença de amoníaco e de compostos de amónio é comum em produtos de limpeza 

domésticos e em adubos. A identificação destes compostos é feita através da adição de uma base 

forte a qual favorece a formação de amoníaco, possível de identificar através de testes laboratoriais. 

 

Objecto de ensino 

• Identificação laboratorial da presença de amoníaco e de compostos de amónio 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Reconhecer o laboratório como um local de trabalho onde a segurança é fundamental na 

manipulação de material e de equipamentos 

• Adoptar atitudes e comportamentos de segurança adequados à manipulação de produtos 

amoniacais comerciais 

• Identificar compostos de amónio e amoníaco usando testes químicos específicos 

• Inferir a presença de compostos de amónio em materiais de uso diário (adubos e produtos de 

limpeza domésticos) 

 

Na primeira parte, propõe-se aos alunos: 

• pesquisar informação relativa à composição e à segurança na manipulação de alguns produtos 

contendo amoníaco e compostos de amónio (tais como adubos e produtos de limpeza amoniacais), 

por análise das especificações contidas nos rótulos das embalagens respectivas; 

• planificar e realizar alguns testes laboratoriais em pequena escala ou em micro-escala com vista 

à identificação do amoníaco e de compostos de amónio; 

• interpretar as reacções de identificação, nomeadamente a identificação de compostos de amónio 

por recurso à formação de amoníaco. 

 

Nos testes a realizar deverão ser utilizadas pequenas porções (de preferência em microescala) das 

amostras a ensaiar e usar um tubo de ensaio para cada uma para evitar a contaminação. Propõem-

se quatro testes para cada uma das amostras sendo os resultados obtidos objecto de análise com 

vista à conclusão sobre a natureza da amostra ensaiada (ter ou não ter amoníaco ou compostos 

de amónio na sua composição). 
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Teste A - Este ensaio tem como intenção produzir cloreto de amónio (sólido) a partir do amoníaco 

e do cloreto de hidrogénio, em fase gasosa. Serve para identificar a presença do amoníaco ou, 

indirectamente, a do ião amónio, já que este na presença de bases fortes origina amoníaco:  

NH4 +(aq) + OH-(aq) → NH3(aq) + H2O(l) (*) 

Aproximar da boca do tubo de ensaio com a amostra alcalinizada com uma base forte, uma 

vareta de vidro mergulhada em ácido clorídrico concentrado. Se a amostra tiver na sua composição 

amoníaco ou o catião amónio (*),formar-se-ão fumos brancos de cloreto de amónio: 

NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s) 

 

Teste B - Trata-se de um ensaio que comprova o carácter alcalino de uma solução, o que acontece 

se a amostra ensaiada contiver amoníaco ou o catião amónio, o qual origina amoníaco (*). 

Aproximar da boca do tubo de ensaio, contendo a amostra devidamente alcalinizada a fita 

de papel vermelho de tornesol previamente humedecida. Aquecer ligeiramente. A alteração da cor 

do indicador para azul indica a formação de amoníaco gasoso a partir da amostra, e o carácter 

alcalino da sua solução aquosa, segundo as equações: 

NH3(aq) ↔ NH3(g) (ΔH >0) 

NH3(g) + H2O(l) → NH4 +(aq) + OH-(aq) 

 

Teste C - Este teste, realizado em solução aquosa, serve para identificar o amoníaco, por formação 

do composto aminado contendo iodo e mercúrio, utilizando o Reagente de Nessler (solução alcalina 

de tetraiodomercurato (II) de potássio). No caso de existir amoníaco ou catião amónio transformado 

em amoníaco, formar-se-á um sólido de cor amarelo acastanhado, de cor mais intensa no caso de 

concentrações mais elevadas. 

Aproximar da boca do tubo de ensaio, contendo a amostra, um pedaço de papel de filtro 

humedecido com algumas gotas de reagente de Nessler. O aparecimento da cor amarelo 

acastanhado indica a presença de amoníaco. 

Outro processo alternativo é realizar o ensaio directo, adicionando três gotas de reagente de 

Nessler a 1 cm3 da amostra a analisar (no caso de sólidos, dissolver previamente em água). A 

presença do amoníaco leva ao aparecimento de um precipitado de cor amarelo acastanhado, no 

caso de soluções diluídas, e vermelho acastanhado no caso de soluções concentradas. 

 

Teste D - Este teste realizado em solução aquosa, permite identificar o amoníaco por formação de: 

- um precipitado gelatinoso azul claro de hidróxido de cobre (II) 

- um ião complexo, tetraaminacobre (II), de cor azul intensa, segundo as equações: 

 

Cu2+ (aq) + 2 OH- (aq) → Cu(OH)2(s) 
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Cu(OH)2(s) + 4 NH3(aq) → [Cu(NH3)4]2+(aq) + 2 OH- (aq) 

 

Adicionar a amostra em análise gota a gota à solução aquosa de sulfato de cobre diluída. 

No caso de haver amoníaco aparecerá, de início, uma mistura contendo um precipitado azul claro, 

Cu(OH)2 ,e continuando a adiciona a solução em análise, a mistura adquire uma cor azul intensa, 

devido à formação de [Cu(NH3)4]2+(aq). 

 

Na segunda parte, pretende-se que os alunos possam concluir sobre a legitimidade dos 

testes anteriores para a identificação do amoníaco ou de compostos de amónio por comparação 

do comportamento de amostras padrão. Tais amostras deverão ser solução aquosa de amoníaco, 

sais de amónio e outras que não contenham nem amoníaco nem amónia. 

 

1. Os produtos comerciais contêm ou não amoníaco e/ou compostos de amónio? 

2. Por que se usam amostras-padrão nos ensaios de análise química? 

 

A organização dos resultados poderá ser feita num quadro global. 
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Material e equipamento 

 Garrafa de esguicho  

 Frascos conta-gotas (*) vários 

 Funil 

 Microvaretas (de vidro, plástico ou 

madeira) (*) 

 Papel de filtro vários 

 Pinça metálica de bicos 

 Placas de microanálise(*) 

 Proveta de 10 mL 

 Suporte para tubos de ensaio 

 Tubos de ensaio mínimo  

 Vareta de vidro  

(*) - se a opção for a técnica de microanálise 

 

Reagentes: 

Base forte (por exemplo NaOH), solução diluída de sulfato de cobre (II) (o grau de diluição depende 

do teor em amoníaco das amostras), reagente de Nessler, amónia, diversos sais de amónio, papel 

vermelho de tornesol, adubos, limpa-vidros, produtos de limpeza amoniacais e outros materiais não 

amoniacais, sem agentes branqueadores. 

 

AL 16 – Síntese do sulfato de tetraaminacobre(II) mono-hidratado 

 

 

O que se pode fazer com amoníaco? 

 

O amoníaco é uma substância utilizada mundialmente em larga escala para a síntese de 

muitas outras, usadas como fertilizantes, monómeros para polímeros, produtos de limpeza, 

refrigeração (no estado líquido), explosivos e corantes. A actividade proposta é a síntese de um sal 



                 Escola Secundária de Lagoa                Paula Melo Silva                              Página 32 

que é usado em estamparia têxtil e como fungicida - o sulfato de tetraaminacobre (II) 

monohidratado. 

 

Objecto de ensino 

•O amoníaco como matéria-prima 

• Síntese de um sal usando como matéria-prima o amoníaco 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Reconhecer o laboratório como um local de trabalho onde a segurança é fundamental na 

manipulação de material e equipamento 

• Realizar laboratorialmente a síntese do sulfato de tetraaminacobre (II) mono-hidratado 

• Traduzir a reacção química da síntese por uma equação química 

• Efectuar cálculos estequiométricos 

• Calcular o rendimento da síntese 

 

Os alunos deverão analisar os rótulos dos reagentes a usar, por forma a identificarem quais 

as medidas de segurança que terão de adoptar. 

A reacção de síntese do sal sulfato de tetraaminacobre (II) mono-hidratado pode ser feita 

por cristalização lenta deste sal a partir de uma reacção de precipitação entre soluções aquosas de 

amoníaco e de sulfato de cobre penta-hidratado. Os cristais obtidos são finos (pouco espessos), 

mais compridos do que largos, de faces paralelipipédicas e de uma cor azul arroxeada. 

 

O diagrama que se segue apresenta algumas etapas da síntese. 
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Tendo em consideração o diagrama sequencial e os objectivos do trabalho, o aluno deve 

planificar a execução técnica da síntese, indicar o material e o equipamento. Como complemento 

da actividade deverá tentar responder a questões pré-laboratoriais do tipo: 

 Os cristais de sulfato de cobre (II) penta-hidratado devem ser reduzidos a pó… Apresente uma 

explicação para este procedimento. 

 Os cristais obtidos por síntese são muito finos.. Indique o tipo de filtração mais adequado.  

 Sabe-se que os cristais obtidos se decompõem facilmente a temperaturas baixas…  Sugira um 

processo de os secar sem correr o risco da sua decomposição. 

 Indique a operação que falta concretizar no diagrama com vista à obtenção do rendimento. 

 

Material e equipamento 

Almofariz com pilão 

Balança semianalítica 

Copo de 100mL 

Equipamento para filtração por sucção 

Papel de filtro  

Proveta de 10 mL  

Vareta de vidro  

Vidro de relógio  

 

Reagentes: 
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Água destilada; álcool etílico a 96%; amónia a 25% (m/m); sulfato de cobre (II) penta-hidratado 

Os alunos poderão: 

1. Verificar se as quantidades de reagentes utilizados estão nas proporções estequiométricas ou 

se há um reagente em excesso, identificando-o. 

2. Calcular o rendimento da síntese efectuada. 

3. Discutir, em plenário de turma, as respostas dadas às questões colocadas e comentar os valores 

obtidos. 

 

AL 17 – Efeitos da temperatura e da concentração na progressão global de 

uma reacção 

 

 

Como pode evoluir um sistema em equilíbrio quando se faz variar a temperatura ou a 

concentração? 

 

Objecto de ensino 

• Efeitos da variação da temperatura e da concentração num equilíbrio homogéneo em fase líquida 

 

Objectivos de aprendizagem 

• reconhecer o laboratório como um local de trabalho onde a segurança é fundamental na 

manipulação de material e equipamento 

• utilizar correctamente as medidas gerais e pessoais de segurança 

• estudar o efeito da variação da temperatura e da concentração no equilíbrio homogéneo 

CoCl2.xH2O(aq) ↔CoCl2.(x-y) H2O(aq)+ yH2O(l) 

 

Nesta actividade pretende-se que os alunos estudem os efeitos da temperatura e da 

concentração no equilíbrio homogéneo em ambiente laboratorial: 

 

CoCl2.xH2O(aq) ↔CoCl2.(x-y) H2O(aq)+ yH2O(l) 

 

A reacção de equilíbrio é endoenergética no sentido directo; a forma mais hidratada do 

cloreto de cobalto tem cor rosa avermelhada enquanto a forma menos hidratada tem cor azul. 

Provocando um aumento de temperatura por aquecimento do sistema reaccional, a reacção 

progride no sentido de absorção de energia, ou seja, no sentido directo, aumentando a 

concentração do composto de coloração azul. Por diminuição da temperatura, arrefecendo o 
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sistema reaccional, a reacção progride no sentido inverso, evidenciando-se o composto de 

tonalidade rosa avermelhada. 

 

Proposta de procedimento experimental 

Depois de serem disponibilizadas informações aos alunos, tais como a equação química das 

reacções (directa e inversa) e a cor das substâncias envolvidas, os alunos deverão elaborar um 

plano de execução prática com vista a poder concluir qual é a reacção exoenergética e a reacção 

endoenergética.  

Embora possam existir propostas diferentes, apresenta-se a seguir um exemplo de reacção 

muito usada para processamento em microescala. 

 

Efeito da variação da temperatura 

• Preparar 10 cm3 de uma solução aquosa saturada de cloreto de cobalto (II) hidratado, num copo, 

à temperatura ambiente 

• Transferir um pouco da solução para um tubo de ensaio muito pequeno 

• Colocar o tubo de ensaio, alternadamente, em banho de água a ferver e num banho de gelo 

• Apreciar a alteração na coloração do conteúdo do tubo de ensaio após a variação de temperatura 

provocada 

Efeito da variação da concentração 

1. Numerar as cavidades de uma placa de microanálise de 1 a 12. Transferir para cada uma das 

10 das cavidades (deixando a 5 e a 9 vazias) 0,4 mL de solução azul Observar e registar, para 

cada um dos passos de 5 a 9, todas as alterações de cor 

 

2. Com uma pipeta de Pasteur adicionar 1 gota de água às cavidades 2, 3 e 4; 2 gotas de água às 

cavidades 6, 7 e 8 e três gotas de água às cavidades 10, 11 e 12 (a cavidade 1 conterá uma amostra 

de solução inicial, como controlo). Agitar, com cuidado, cada uma das cavidades com uma vareta 

pequena 

 

3. Adicionar HCl conc. às cavidades 3, 7 e 11 

 

4. Adicionar às cavidades 4, 8 e 12, pequenas quantidades iguais de cristais de CoCl2. 

6H2O 

 

5. Agitar, com uma vareta pequena as cavidades 3, 7 e 11; lavar e secar a vareta antes de cada 

utilização 
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6. Com uma vareta pequena agitar as cavidade 4, 8 e 12; lavar e secar a vareta antes de cada 

utilização 

 

7. Registar o conjunto de tonalidades observadas nas cavidades de 1 a 12 

Nota; As tonalidades devem ser registadas como: azul, azul rosado, cor de rosa azulado ou rosa. 

Variações, comparações ou tendências de cor devem também ser registadas. 

 

 

 

 

 

 

 

O registo das observações pode ser realizado em tabelas como as exemplificadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos poderão responder às questões: 

 

1. Como interpretar as alterações observadas na cor das soluções: 

1.1. em relação ao efeito da diluição com água sobre a situação de equilíbrio? 
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1.2. em relação ao efeito do aumento da concentração de iões cloreto sobre a situação de 

equilíbrio? 

1.3. em relação ao efeito do aumento da concentração de CoCl2.6H2O sobre a situação de 

equilíbrio? 

2. Como interpretar as alterações de cor provocadas pela agitação da solução. 

 

Nota: no efeito da temperatura, a solução usada por um turno pode ser utilizada por outros alunos 

evitando-se, deste modo, o desperdício (reagente caro) e minimizando problemas ambientais 

resultantes da sua eliminação. No final das actividades, o cloreto de cobalto (II) deve ser recuperado 

por cristalização. 

 

 

 

 

 

 

Componente Química 2 

Unidade Dois “Da Atmosfera ao Oceano: Soluções na Terra e para a Terra” 

 

AL 18 – Ácido ou base: uma classificação de alguns materiais 

 

 

Será que o pH de uma água varia com a temperatura? 

 

A classificação de águas e de outras soluções aquosas em ácidas, neutras ou alcalinas 

requer processos de avaliação qualitativa e quantitativa com recurso a indicadores (em solução ou 

impregnado em papel), ao medidor de pH electrónico, previamente calibrado, ou a outros sensores. 

 

Objecto de ensino 

• Avaliação qualitativa (usando indicadores em solução ou em papel) ou quantitativa (usando 

medidores electrónicos de pH e outros sensores) de acidez, de basicidade e de neutralidade de 

soluções aquosas 

• Apreciação do efeito da temperatura no pH de uma solução 

 

Objectivos de aprendizagem 
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• Reconhecer o laboratório como local de trabalho onde a segurança é fundamental na manipulação 

de material e equipamento 

• Classificar uma solução aquosa como ácida, neutra ou alcalina a partir da medição do pH ou do 

uso de indicadores 

• Comparar vantagens e desvantagens de diferentes processos de avaliação da acidez/alcalinidade 

de uma solução aquosa 

• Verificar a variação do valor do pH provocado pela alteração da temperatura 

• Interpretar a variação do valor do pH provocado pela alteração da temperatura com base na auto-

ionização da água e na Lei de Le Chatelier 

• Relacionar a natureza ácida ou básica da água analisada com características geológicas da região 

de captação 

• Aplicar a metodologia de resolução de problemas por via experimental 

 

As amostras de água a usar devem ser diversificadas, colhidas na origem (mares, rios, lagos 

e aquários e fontes) ou engarrafadas (de nascente e minerais), e de marcas diferentes. Para efeito 

de rentabilização do tempo de execução da tarefa e de modo a permitir que todos os grupos possam 

utilizar os tipos de equipamento, os grupos de alunos deverão usá-los rotativamente. 

 

A organização dos resultados poderá ser feita na forma de um quadro semelhante ao que 

se segue: 

 

 

No final da actividade podem pôr-se algumas questões aos alunos para discussão e/ou 

avaliação, em particular: 

• Em que situações tem vantagens a medição do pH com medidor ou sensor em relação à utilização 

de indicadores? 
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• Qual é a água de consumo, entre as analisadas, a mais adequada para uma pessoa que tem 

problemas de excesso de acidez no estômago? 

• Qual a diferença nas características ácido e base das diferentes amostras ensaiadas à 

temperatura ambiente e à temperatura de 60 ºC? 

 

 

 

 

O diagrama seguinte apresenta uma possível organização dos conceitos envolvidos nesta 

actividade laboratorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e equipamento 

 Copos para o uso de medidores de pH e 

de sensores variável 

 Esguicho  

 Frascos de recolha de águas diversas 

variável 

 Placa de aquecimento com agitador 

magnético  

 Suporte para tubos de ensaio  

 Tubos de ensaio  

 Varetas de vidro 

 Termómetros de 10 ºC a 110 ºC 

 Medidor de pH de bancada com eléctrodo 

combinado  

 Sensor de pH  

 Frigorífico  
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Outros materiais 

 Indicadores em solução: alaranjado de metilo, vermelho de metilo, azul de bromofenol, tornesol, 

fenolftaleína, indigo carmim, entre outros. 

 Indicador em papel: universal (de escala larga e estreita). 

 Tipos de água diferentes: destilada*, chuva, abastecimento público, fontes, furos artesianos, 

mesa (de nascente e mineral), gaseificada, mar, carbonatada e outras soluções aquosas. 

 Soluções-tampão para calibração do medidor de pH electrónico e de sensores. 

 

*A água destilada 1, após a sua obtenção, deverá ser colocada imediatamente em recipiente 

fechado para se evitar o contacto com o dióxido de carbono; a outra amostra (água destilada 2) 

deverá ser deixada em contacto com a atmosfera durante uma semana. 

 

AL 19 – Chuva “normal” e chuva ácida 

 

 

Porque é que a chuva pode ter diferente acidez? 

Os efeitos provocados em diferentes águas pelas chuvas ácidas serão sempre os 

mesmos? 

 

Objecto de ensino 

• Acidificação natural e artificial de águas provocada pelo dióxido de carbono e óxidos de enxofre 

• Efeitos das chuvas ácidas em materiais 

• Força relativa de ácidos e concentração das soluções respectivas 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Reconhecer o laboratório como um local de trabalho onde a segurança é fundamental na 

manipulação de material, de reagentes e de equipamento 

• Interpretar, qualitativamente, a acidificação de uma água, ou de uma solução aquosa, provocada 

pela reacção do dióxido de carbono 

• Interpretar a formação de chuvas ácidas a partir da reacção com óxidos de enxofre, explicitando 

as correspondentes equações químicas 

• Inferir que águas em contacto com óxidos de azoto e de enxofre podem originar soluções com pH 

inferior a 5,6 (temperatura de 25 ºC e pressão de uma atmosfera) 

• Interpretar o efeito de quantidades iguais de ácidos fortes e fracos num mesmo meio 

• Distinguir, operacionalmente, um ácido forte de um fraco conhecidas as concentrações iniciais em 

ácido 
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• Interpretar a diminuição do pH de um meio aquático por adição de uma solução de ácido e 

relacionar essa variação com a composição do meio 

• Prever a força relativa de um ácido monoprótico a partir do valor de ka 

• Aplicar a metodologia de resolução de problemas por via experimental 

 

Na primeira parte, pretende-se que verifiquem a variação do pH quando se faz borbulhar 

dióxido de carbono numa água em intervalos de tempos sucessivos. Será que a dissolução do 

dióxido de carbono na água altera o seu pH? Porque é que a água da chuva tem pH menor do que 

7? 

 

Para obtenção rápida dos efeitos da dissolução de CO2 em água destilada (em recipiente 

fechado) basta produzir este gás por reacção entre ácido clorídrico e carbonato de cálcio num balão 

de tubuladura lateral. A fim de borbulhar o gás produzido, ligar um tubo à saída lateral para dentro 

de uma amostra de água destilada com algumas gotas de indicador universal e um eléctrodo de 

pH imerso.  

Outro processo é usar uma pipeta para injectar ar expirado (com CO2) para dentro da água. 

A obtenção do dióxido de enxofre poderá ser feita a partir da reacção de sulfito de sódio com ácido 

sulfúrico 2,0 mol dm-3, num balão com tubuladura lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

Numa segunda parte, pretende-se que os alunos dêem resposta às seguintes questões: 

Qual será o efeito da chuva ácida em águas com diferentes composições? 

Como investigar se um ácido é forte ou fraco conhecendo as concentrações iniciais em 

ácido? 

Sugere-se que se ensaiem dois ácidos (um forte e outro fraco). 
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Com a finalidade de responder à questão-problema equacionada sugere-se uma discussão, 

em pequeno grupo, com enfoque: 

1. no controlo de variáveis tais como: 

• tipos de águas a analisar (destilada, mar, rios, ...). Se não houver acesso à água do mar 

pode ser substituída por soro fisiológico; 

• volume de amostra de água; 

• concentração de ácido a adicionar a cada amostra; 

• volumes de ácido a adicionar a cada amostra. 

 

2. no procedimento a adoptar e/ou representação esquemática da montagem experimental; 

3. no registo e apresentação de resultados (uma tabela para cada um dos ácidos 1 e 2) e/ou 

representação gráfica do pH de cada tipo de água em função do volume de ácido 1 ou 2 adicionado; 

4. nas principais conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder à questão formulada utilizar, por exemplo, o ácido clorídrico ou nítrico, 0,1 

mol dm-3 e como ácido fraco o ácido acético com a mesma concentração. 

No final ou durante a realização das actividades algumas questões poderão ser colocadas 

para discussão e/ou avaliação, em particular: 

 

• O que acontece à água destilada se estiver em atmosfera aberta? 

• Em que condições terá a água destilada pH=7? 

• A que ácido(s) poderá(ão) corresponder o ácido identificado como forte (consultar tabelas de ka)? 
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• Por que se podem consumir refrigerantes que contêm na sua composição ácidos fortes? Por que 

é que uma solução de um ácido fraco pode provocar queimaduras? 

• Onde existe maior quantidade de iões H3O+ em 50,0 cm3 de solução do ácido forte ou em 70,0 

cm3 do ácido fraco? 

• Quais as equações químicas que traduzem a formação de chuvas ácidas e a acção destruidora 

das mesmas em monumentos calcários e metais, tais como o magnésio? 

• Porque é que as chuvas ácidas têm pH menor do que 5,6? 

• Porque é que as águas dos diversos oceanos têm, aproximadamente, o mesmo valor de pH? 

 

O diagrama seguinte apresenta uma possível organização dos conceitos envolvidos nesta 

actividade laboratorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e equipamento 

 Balão de tubuladura lateral com rolha (*) 

 Borracha de ligação(*) 

 Buretas de 25 mL ou 50 mL 

 Copos de 150 mL de forma alta 

 Copos de 50 mL 

 Cronómetro 

 Esguicho 

 Medidor de pH de bancada 

 Pipeta graduada de 5 ou 10 mL 

 Pipeta volumétrica de 50,0 mL 

 Placa com agitação magnética com barra 

 Pompete 

 Sensor de pH 

 Tubo de vidro para ligação (*) 

 Varetas de vidro 
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Reagentes: 

 Solução em HCl 1 ou 2 mol/dm3; solução 0,1 mol/dm3 de um ácido forte (ácido clorídrico ou 

nítrico) e de um ácido fraco (ácido acético). 

 Carbonato de cálcio (ou calcário) em pó ou em pedra e magnésio em fita. 

 Indicador universal. 

 Sulfito de sódio e ácido sulfúrico 2,0 mol dm-3 

 Água destilada, água do mar (ou soro fisiológico), água de rio/lago/lagoa e água da torneira. 

 

AL 20 – Neutralização: uma reacção de ácido-base 

 

 

Como neutralizar resíduos de ácidos/bases do laboratório de Química da escola? 

Como identificar se os resíduos são de um(a) ácido/base forte? 

Como determinar a concentração inicial em ácido? 

 

Objecto de ensino 

• Neutralização: reacções ácido-base 

• Indicadores ácido-base 

• Titulação 

• Curvas de titulação de ácido forte - base forte 

Objectivos de aprendizagem 

• Reconhecer o laboratório como um local de trabalho onde a segurança é fundamental na 

manipulação com material, equipamento, ácidos e bases 

• Conhecer processos para neutralizar resíduos de ácidos/bases 

• Realizar tecnicamente uma titulação 

• Seleccionar indicadores adequados à titulação entre um ácido forte e uma base forte de acordo 

com a zona de viragem do indicador e a variação brusca do pH na curva de titulação 

• Determinar graficamente o ponto de equivalência e compará-lo com o valor teoricamente previsto 

• Identificar um ácido forte através da curva de titulação obtida usando uma base forte como titulante 

• Determinar a concentração do titulado a partir dos resultados, nomeadamente os extrapolados da 

curva de titulação 

 

• Que cuidados de segurança a ter na realização da experiência, nomeadamente na 

manipulação de ácidos e bases? 

• Usando uma pequena amostra é possível responder às questões-problema? 
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• Porque é que a concentração do titulante (hidróxido de sódio) tem de ser rigorosamente conhecida 

e não deve ser preparada no laboratório da escola a partir do sólido? 

• Como apresentar os resultados obtidos? 

• Como calcular a concentração inicial em ácido? 

 

A tabela que se segue é um exemplo possível de apresentação dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e equipamento 

 Balão erlenmeyer 

 Barra magnética para agitação 

(facultativo) 

 Bureta de 50 mL 

 Esguicho 

 Funil para buretas 

 Garra para bureta 

 Pipeta volumétrica de 20 mL 

 Placa com agitação magnética 

(facultativo) 

 Pompete ou pipetador automático  

 Suporte Universal  

 Sensor de pH ou medidor electrónico 

de pH com eléctrodo combinado 
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Reagentes: 

 Solução de ácido forte (por exemplo H2SO4) 0,050 mol dm-3 ou resíduo ácido do Laboratório 

de Química,  

 Solução de base forte (por exemplo NaOH) 0,10 mol dm-3; 

 Solução alcoólica de fenolftaleína e/ou indicador vermelho de metilo. 

 

 

AL 21 – Série electroquímica: o caso dos metais 

 

 

Porque é que nem todos os metais devem ser utilizados como recipientes? 

Que metais se devem usar nas canalizações? 

Por que se protegem os cascos metálicos dos navios com zinco? 

 

Objecto de ensino 

• Série electroquímica qualitativa 

• Protecção de metais por metais 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Planificar a actividade laboratorial 

• Seleccionar o equipamento laboratorial adequado à actividade em causa 

• Aplicar as técnicas e os princípios subjacentes às diferentes situações laboratoriais 

• Aplicar regras de segurança adequadas ao trabalho laboratorial em causa 

• Organizar uma série electroquímica 

• Seleccionar um metal a usar como protecção de outro 

 

Com esta actividade pretende-se ordenar os metais magnésio, alumínio, zinco e cobre de acordo 

com o seu poder redutor. Para isso promove-se o contacto entre cada um dos metais e soluções 

aquosas de sais contendo os catiões dos outros metais. 

Uma possível organização dos ensaios a realizar poderá ser conduzida de acordo com a 

seguinte tabela: 
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Os ensaios deverão ser realizados em placas de micro-escala (ou pequenos tubos de ensaio 

em suporte com orifícios numerados), de modo a que em cada linha se coloque o mesmo metal e 

em cada coluna se adicione a mesma solução (de acordo coma tabela). Todos os ensaios deverão 

ser realizados em condições controladas de volume e temperatura das soluções e para o mesmo 

metal usar dimensões idênticas (por exemplo magnésio em fita e cobre em fio). As reacções (se as 

houver) ocorrerão à temperatura ambiente, embora a modificação do sistema seja visível mais 

rapidamente nuns casos do que noutros. Por isso é conveniente deixar os metais em contacto com 

as soluções durante toda a aula. 

 

1. Organizar o quadro de registo das observações efectuadas. 

2. Interpretar em que situações ocorreu reacção e escrever a respectiva equação química. 

3. Organizar a série electroquímica dos metais testados segundo o número de reacções em que 

cada metal esteve envolvido. 

4. Com base nesta actividade, responder às seguintes questões: 

4.1 Qual dos metais usados poderia ser utilizado como contentor de qualquer das soluções 

usadas? 

4.2 Qual das soluções dos sais poderá ser guardada em recipientes de qualquer destes 

metais? 

5. Responder às questões iniciais com base nos resultados obtidos. 

 

AL 22 – Solubilidade: solutos e solventes 

 

 

Será que uma substância bastante solúvel em água pode ser menos solúvel noutro 

solvente? 

O que acontece à solubilidade em água de uma substância quando se varia a temperatura? 
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Apesar da água ser um bom solvente não é um solvente universal nem existem solutos 

universais. No entanto, dissolve determinados materiais, cuja solubilidade pode variar com a 

temperatura e é dependente da natureza das interacções soluto-solvente. 

 

Objecto de ensino 

• Solução saturada e não saturada de sais em água 

• Solubilidade em água: substâncias muito e pouco solúvel 

• Líquidos miscíveis e imiscíveis 

• Solubilidade de líquidos em líquidos 

• Factores que interferem na solubilidade de um soluto num solvente 

• Influência da temperatura na solubilidade de um soluto num solvente 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Reconhecer o laboratório como local de trabalho onde a segurança é fundamental na manipulação 

de material e equipamento 

• Concluir sobre alguns factores que afectam a solubilidade de um soluto num solvente 

• Traçar a curva de solubilidade de um soluto num solvente em função da temperatura 

• Aplicar técnicas e princípios subjacentes à medição e transferência de sólidos e líquidos 

• Proceder à recuperação/eliminação dos materiais utilizados, de acordo com as regras de 

segurança 

 

Com a finalidade de responder às questões-problema equacionadas sugere-se: 

• Utilização, sempre que possível, de pequenas porções de material (ou micro-escala) para 

minimizar custos e resíduos. 

• Para que os alunos possam encontrar resposta ao modo como a natureza do par solutosolvente 

interfere na solubilidade de um soluto em vários solventes ou no poder dissolvente de um solvente 

sobre vários solutos, propõe-se uma abordagem do tipo experimental (com manipulação de 

variáveis) planificada pelos próprios alunos. As questões a ter em conta poderão ser: 

• Quais os solutos e solventes que podemos testar? Poderão ser disponibilizados vários solutos 

(substâncias iónicas e covalentes) e solventes (polares e apolares). Sugere-se os solutos cloreto 

de sódio, cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, iodo e heptano e os solventes água, etanol e n-

hexano, entre outros. 

• Para que a conclusão seja válida (comparação relativa das solubilidades de cada soluto em cada 

solvente) que condições deverei utilizar? Os alunos deverão considerar como variáveis a controlar 

(manter constante durante os diferentes ensaios) a temperatura, o volume de solvente e a 
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quantidade de soluto (uma aproximação possível poderá ser considerar a massa de soluto 

constante). Sugere-se o uso de 5 cm3 de solvente e 0,5 g de soluto. As condições da mistura dos 

dois componentes também deverão ser equivalentes, daí a agitação vigorosa após a adição 

seguida de repouso, em todos os tubos de ensaio de forma equivalente. 

• Como organizar o registo das observações? A preparação prévia de uma tabela de registo deverá 

ser feita pelos alunos, pois ajudá-los-á a pensar no que vão fazer, porquê e como. 

Sugere-se o uso de uma tabela de dupla entrada, por soluto e por solvente, onde se registe: 

muito solúvel, pouco solúvel ou muito pouco solúvel. Para facilitar a tomada de decisão sobre a 

extensão da solubilização, poder-se-á deixar como termo de comparação uma amostra igual de 

cada um dos solutos (sem solvente) num tubo de ensaio igual. 

 

 

Nota: Para tornar mais nítidas as duas fases líquidas poder-se-á adicionar umas gotas de corante 

alimentar à fase em que ele for solúvel 

1. Para responder à segunda questão: O que acontece à solubilidade em água de uma 

substância quando se varia a temperatura?” pode-se escolher um soluto (nitrato de potássio) e 

um solvente (água), e ensaiar qual o valor da temperatura mínima para a qual misturas de um certo 

volume de solvente (10 cm3) dissolvem por completo diferentes massas desse soluto. Sugere-se 

usar quatro amostras de soluto de massas diferentes (4,0 g; 7,5 g; 12,5 g e 17,5 g) e por razões de 

economia de tempo cada um dos grupos trabalhará com uma amostra de uma determinada massa, 

realizando, pelo menos, três ensaios, cujo resultado final não apresente uma variação superior a 1 

ºC. A média aritmética dos valores determinados representa o valor mais provável da temperatura 

à qual a solução está em equilíbrio com a fase sólida. O conjunto dos quatro resultados da 

temperatura, para as quatro misturas ensaiadas, são os valores a serem utilizados por toda a turma 

(turno) na construção do gráfico.  Assim: 

A - Cada grupo prepara uma amostra de nitrato de potássio com uma das massas correspondentes 

ao ensaio (4,0 g ou 7,5 g ou 12,5 g ou 17,5 g) e coloca-a num tubo de 
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ensaio (20 x 200 mm); 

B - Pipetar 10 cm3 de água destilada, transferir para o tubo de ensaio e agitar com uma vareta até 

dissolver a maior quantidade; 

C - Colocar o tubo de ensaio dentro de um copo de 250 mL com cerca de 200 cm3 de água quente; 

D - Agitar cuidadosamente a mistura em banho de água aquecida até todo o nitrato de potássio 

estar totalmente dissolvido; 

E - Retirar o tubo de ensaio do copo, introduzir um termómetro, e continuar a agitar cuidadosamente 

a mistura à medida que vai arrefecendo; 

F - Observar a solução e quando se iniciar a cristalização registar o valor da temperatura; 

G - Repetir os procedimento C a F com o mesmo tubo de ensaio até se obterem leituras que não 

devem diferir de mais do que 1ºC; 

H - Proceder ao traçado da curva de solubilidade (massa de nitrato de potássio dissolvido/100 g de 

água em função da temperatura); 

I - Comparar o gráfico obtido com outros que vêm descritos na literatura. 

NOTA: A melhor observação é a que se realiza quando se olha para a extremidade inferior do tubo 

de ensaio onde se irão depositar os cristais à medida que se formam. 

 

No final das actividades algumas questões poderão ser colocadas aos alunos para discussão, em 

particular: 

• Qual o soluto mais solúvel em água? 

• Qual o soluto mais solúvel em n-hexano? 

• Para cada um dos solutos ensaiados como varia a sua solubilidade nos diversos solventes? 

• Como varia o poder dissolvente de cada solvente com os solutos ensaiados? 

• Caracterizar o tipo de ligações químicas existentes em cada um dos solutos ensaiados (iónica ou 

covalente) e em cada solvente (covalente polar ou covalente apolar) e estabelecer a associação 

verificada para os pares soluto-solvente onde a solubilização foi mais extensa (maior solubilidade). 

• Por que é que as águas, ricas, em cálcio são, pobres, em iões fluoreto? (sugestão: ter em conta 

valores tabelados para kps de fluoretos) 

• Será que a solubilidade de todos os sais aumenta sempre com a temperatura? (sugestão: explorar 

dados disponíveis, gráficos ou tabelas, relativos a outros sais tais como cloreto de sódio, sulfato de 

cério(III), entre outros) 
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Material e Equipamento 

 Balança semi-analítica  

 Contentor para resíduos  

 Copo de 250 mL  

 Esguicho  

 Placa de aquecimento  

 Pipeta graduada de 5 mL  

 Pompete ou pipetador automático  

 Rolhas para tubos de ensaio de 16 x 

200 mm  

 Rolhas para tubos de ensaio de 20 x 

200 mm  

 Suporte para tubos de ensaio de 16 x 

200 mm  

 Suporte para tubos de ensaio de 20 x 

200 mm  

 Termómetros (-10 a 110 ºC)  

 Tubos de ensaio (16 x 200 mm)  

 Tubos de ensaio (20 x 200 mm)  

 Varetas de vidro  

Outros materiais: 

Água, hexano, etanol, propanona, iodo, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto decálcio, 

nitrato de potássio e acetato de cálcio. 

 

NOTA: o nitrato de potássio e o acetato de cálcio devem ser recuperados das soluções preparadas, 

para ser usado por outros turnos, por evaporação parcial do solvente, filtração e secagem na estufa 

(atenção ao ponto de fusão). 

 

• Traçado da curva de solubilidade (massa de nitrato de potássio ou acetato de cálcio dissolvido/100 

g de água em função da temperatura); 
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• Comparar as curvas obtidas e relacionar o seu traçado (declive) com a variação da solubilidade 

com a temperatura; 

• Discutir as limitações do procedimento experimental; 

• Responder às questões formuladas anteriormente. 

 

AL 23 – Dureza da água e problemas de lavagem 

 

Porque é que o sabão nem sempre lava bem? 

Porque é que em certas regiões do país a roupa e os cabelos acabados de lavar ficam 

ásperos? 

Há alguma vantagem em lavar com detergente em vez de sabão? 

Como amaciar uma água? 

 

Objecto de ensino 

• Dureza da água: origem, consequências a nível doméstico e amaciamento 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Reconhecer o laboratório como um local de trabalho onde a segurança é fundamental na 

manipulação com material, reagentes e equipamento 

• Associar dureza total de uma água à presença predominante de iões cálcio e magnésio 

• Classificar uma água em dura, branda ou macia 

• Interpretar a origem da dureza de uma água em termos da natureza dos solos 

• Conhecer processos de minimizar a dureza das águas 

 

• Fazer uma discussão prévia com os alunos sobre as possíveis espécies químicas responsáveis 

pela dureza da água, o tipo de solos que lhe dão origem, intervalos de concentração mássica em 

CaCO3 para águas macias, brandas e duras e implicações a nível doméstico da utilização de águas 

duras. 

• Envolver os alunos num trabalho prático de natureza investigativa a fim de identificarem a água 

dura (por exemplo: água destilada com sulfato de magnésio ou cloreto de cálcio), branda e macia 

(por exemplo: água destilada) entre três amostras de água para eles desconhecidas, a partir do 

comportamento da lavagem com sabão de lavagem manual, detergente e champô para o cabelo.  

• Há diferenças na aparência de uma água macia e dura? 

• Poder-se-á avaliar a dureza de uma água através de efeitos que provoca aquando da lavagem 

com sabão comercial de lavagem manual ou de um detergente comercial? Como? 

• Que tipo de variáveis se devem controlar? 
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• Como apresentar os resultados obtidos? 

• Que cuidados a ter na realização da experiência para minimizar os resíduos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar, sempre que possível, pequenas porções de material (ou micro-escala) para 

minimizar os resíduos. Investigar se a água que abastece a escola é macia, branda ou dura através 

da comparação de resultados. 
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Para responder à questão “Como amaciar a água?” pode usar-se a água dura remanescente 

para proceder ao seu amaciamento, provocando a diminuição da concentração de iões Ca2+ e/ou 

Mg2+ por precipitação na forma de carbonatos.  

Assim: 

A- Adicionar carbonato de sódio à água dura remanescente (por exemplo, 3g/100 cm3) colocada 

num copo de 250 mL; 

B- Aquecer a mistura numa placa de aquecimento e agitar durante 5 min; 

C- Retirar o copo de cima da placa e deixar arrefecer; 

D- Separar o sólido (precipitado) por filtração ou centrifugação; 

E- Aproveitar parte do filtrado para fazer um novo teste, usando sabão. 

F- Comparar o volume de espuma formado com os testes realizados anteriormente. 

 

A partir dos resultados obtidos: 

• qual é a água dura, branda e macia? 

• onde é que o sabão é mais eficiente, na água macia ou na água dura? 

• qual é o produto mais eficiente numa água dura: sabão ou detergente? 

• como classificar a água da torneira quanto à dureza? 

• qual a equação química que traduz a formação de escuma (estearato de cálcio Ca(C17H35COO)2)? 

• como explicar o amaciamento da água dura usando carbonato de sódio? Qual o nome do sólido 

que ficou retido no filtro? 

 

 

Material e equipamento 
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 Balança  

 Centrifugadora  

 Copo de 250 mL 

 Equipamento para filtração a pressão 

reduzida 

 Esguicho 

 Espátula  

 Placa de aquecimento com agitação 

magnética  

 Pipeta graduada de 10 mL  

 Pompete  

 Régua  

 Rolhas para tubos de ensaio  

 Tubo de ensaio  

 Tubos para centrifugadora  

 Vareta de vidro  
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Reagentes: 

Água destilada, água da torneira, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio, detergente comercial, 

champô, carbonato de sódio e sabão para lavagem de roupa à mão. 

 

Componente Física 2 

Unidade Um “Movimentos na Terra e no Espaço” 

 

AL 24 – Queda livre 

 

Questão-problema 

Dois atletas com pesos diferentes, em queda livre, experimentam ou não a mesma 

aceleração? 

 

Pretende-se com esta actividade que o aluno desenvolva uma investigação que o leve a 

concluir que a aceleração gravítica não depende da massa do corpo nem da altura de queda. 

Deverá fazer-se uma montagem experimental com o material disponível de modo a deixar 

cair corpos de massas diferentes11 de diferentes alturas. O professor poderá utilizar uma simulação 

como a apresentada em 

http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/newt/newtmtn.html 

 

Sugere-se a utilização de pequenos rectângulos de acetato com uma barra de plasticina 

numa das extremidades, de maneira que o corpo caia na vertical sem inclinar. Variando a espessura 

da barra de plasticina varia-se a massa do corpo em queda. Com esta solução, é possível minimizar 

a resistência do ar. 

Deverá determinar a velocidade de cada corpo em dois pontos da trajectória e o tempo que 

leva a percorrer a distância entre esses pontos, de modo a calcular a aceleração da gravidade. 

 

Objecto de ensino 

• Queda livre: força e aceleração gravítica 

 

Objectivos de aprendizagem 

• Distinguir força, velocidade e aceleração 

• Reconhecer que, numa queda livre, corpos com massas diferentes experimentam a mesma 

aceleração 

http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/newt/newtmtn.html
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• Explicar que os efeitos de resistência do ar ou de impulsão podem originar acelerações de queda 

diferentes 

• Determinar, a partir das medições efectuadas, o valor da aceleração da gravidade e compará-lo 

com o valor tabelado 

 

Material e equipamento 

 Acetato e barras de plasticina 

 Célula fotoeléctrica  

 Digitímetro  

 Fios de ligação 

 

• Planear a experiência a realizar, explicitando as variáveis a controlar. 

• Apresentar uma tabela de registos de dados e cálculos efectuados 

• Comparar o valor determinado experimentalmente para a aceleração da gravidade com o valor 

tabelado, indicando o desvio percentual e concluir se se trata ou não de uma queda livre 

• Com base nos resultados obtidos, dar resposta à questão problema 

 

 

AL 25 – Salto para a piscina 

 

Questão-problema 

Com o material indicado, tentar conceber experiências que permitam: 

Projectar um escorrega, para um aquaparque, de modo que os utentes possam cair em 

segurança numa determinada zona da piscina. A rampa termina num troço horizontal a 

uma altura apreciável da superfície da água. 

 

Pretende-se com esta actividade que o aluno relacione a velocidade de lançamento horizontal de 

um projéctil com o alcance e reveja os seus conhecimentos sobre conservação de energia. 

O aluno deverá fazer uma montagem experimental com o material disponível de modo a lançar 

horizontalmente um objecto de uma altura pré-definida. Deverá determinar a velocidade de saída 

do escorrega de modo a que o objecto caia numa zona estabelecida. 

 

Objecto de ensino 

• Lançamento horizontal de um projéctil 

• Alcance e velocidade inicial 
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Objectivos de aprendizagem 

Esta actividade permitirá ao aluno saber: 

• Interpretar o movimento de um projéctil lançado horizontalmente como a sobreposição de dois 

movimentos 

• Relacionar o alcance com a posição e velocidade iniciais. 

 

 

 

AL 26 – Será necessário uma força para que um corpo se mova? 

 

Questão-problema 

Com o material indicado, tentar conceber experiências que permitam tomar uma posição 

relativamente à questão seguinte: 

Dois alunos discutem: um diz que é preciso aplicar constantemente uma força a um corpo 

para que 

este se mantenha em movimento; o outro afirma que a resultante de forças que actuam 

sobre um 

corpo pode ser nula e ele continuar em movimento. Quem tem razão? 

 

Esta é uma questão aberta que deve levar à exploração de ambas as respostas. Um aluno poderá 

considerar implicitamente a existência da força de atrito e que “a força que é preciso aplicar é uma 

força directamente aplicada, enquanto o outro aluno fala de resultante das forças e por isso 

considera explicitamente que se houver atrito é preciso outra força, se não houver não o é. Nesta 

perspectiva, os dois alunos não se contradizem. 

Se o primeiro aluno pretende afirmar que a resultante deverá ser constantemente diferente de zero 

para manter o corpo em movimento, haverá contradição entre eles. Esta é uma oportunidade para 

mostrar a importância de usar uma linguagem correcta, clara, objectiva e precisa. De qualquer 

modo, pretende-se essencialmente a desmontagem da concepção, ainda muitas vezes persistente, 

de que é imprescindível existir uma força para haver movimento. Nesta actividade, pretende-se que 

o aluno: 

- identifique as forças que actuam sobre o corpo; 

- reconheça que, no movimento de um corpo apoiado no plano horizontal, a força gravítica é 

equilibrada pela acção do apoio sobre o corpo; 
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- estude o movimento de um corpo que se move em linha recta num plano horizontal, sujeito a uma 

resultante de forças diferente de zero, e a alteração deste movimento quando a resultante passa a 

ser nula; 

- analise esta última situação no sentido de verificar se este movimento obedece à lei da inércia; 

- infira com base nos resultados da experiência se os efeitos do atrito são desprezáveis ou 

consideráveis e discuta as soluções da questão proposta em ambas as situações; 

- confronte os resultados da experiência com os pontos de vista de Aristóteles, de Galileu e, 

posteriormente, de Newton. 

 

O aluno deverá fazer uma montagem experimental com um carrinho que se move sobre um plano 

horizontal ligado por um fio a um corpo que cai na vertical. O fio que passa na gola de uma roldana 

deve ter um comprimento tal que permita a análise do movimento do carrinho na horizontal quando 

o fio deixa de estar em tensão. Deverá determinar valores de velocidade em diferentes pontos do 

percurso. 

Objecto de ensino 

• Interpretação do movimento segundo Aristóteles, Galileu e Newton 

• 1ª e 2ª leis de Newton 

• Movimento uniforme e uniformemente variado 

Objectivos de aprendizagem 

Esta actividade permitirá ao aluno saber: 

• Interpretar o conceito de movimento segundo Aristóteles, Galileu e Newton 

• Distinguir os pressupostos em que se baseava o conhecimento científico para Aristóteles e para 

Galileu e Newton 

• Reconhecer que actualmente a Ciência Física é construída com base na observação e na medição 

• Identificar os tipos de movimento com base na determinação de velocidades 

• Interpretar a 1ª e 2ª leis de Newton 

Sugestões de avaliação 

• Esboçar o gráfico da velocidade do carrinho em função do tempo 

• Analisar o movimento do carrinho de modo a inferir se nas condições da experiência se pode 

observar a Lei da inércia 

• Confrontar os resultados obtidos com os pontos de vista de Aristoteles, Galileu e Newton 

• Com base na investigação histórica e nos resultados da experiência apresentar argumentos que 

respondam à questão formulada 

 

AL 27 – Satélite geoestacionário 
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Questão-problema 

Um satélite geoestacionário descreve uma órbita aproximadamente circular à altitude de 

35880 km e com período de 24 horas, independentemente da sua massa. Confrontar esta 

situação com a de um corpo preso a uma mola elástica sobre uma plataforma rotativa de 

velocidade angular constante. 

 

Nesta actividade, pretende-se que o aluno: 

- identifique as características da força que actua sobre um satélite geoestacionário, considerando 

que descreve uma trajectória circular com velocidade angular constante; 

- relacione o módulo da aceleração no movimento circular de velocidade angular constante com 

esta e com o raio da trajectória; 

- Estabeleça a diferença entre as características da força exercida sobre o satélite e por uma mola 

elástica. 

O aluno deverá: 

- fazer uma montagem experimental com um carrinho assente sobre uma placa giratória que se 

move com velocidade angular constante, ligado a uma extremidade de uma mola elástica centrada 

na placa. 

- medir o período do movimento da placa rotativa 

- medir a intensidade da força exercida pela mola sobre o carrinho a partir da medição do 

alongamento da mola utilizando um dinamómetro; 

- variar a massa do carro, mantendo a velocidade da placa rotativa 

- medir a massa do carro e o raio da trajectória em cada um dos ensaios 

Objecto de ensino 

• Movimento circular com módulo de velocidade constante 

• Período, velocidade angular, velocidade linear e aceleração 

• Força exercida sobre o corpo em movimento 

• Força gravítica 

Objectivos de aprendizagem 

Esta actividade permitirá ao aluno saber: 

• Caracterizar o movimento circular com velocidade de módulo constante 

• Identificar as características da resultante das forças responsável pelo movimento 

• Determinar o módulo da velocidade angular a partir do período 

• Relacionar a aceleração do movimento com a velocidade angular e o raio da trajectória 

• Explicar a razão pela qual um satélite em órbita circular em torno da Terra tem uma velocidade 

orbital independente da sua massa 
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Material e equipamento 

carrinho 

Mola elástica 

Massas marcadas 

Gira-discos ou placa rotativa 

dinamómetro 

cronómetro 

Sugestões de avaliação 

• Apresentar: 

− a interpretação do movimento do carrinho 

− uma tabela de registo de dados e os cálculos numéricos que justificam a relação entre a 

aceleração, a velocidade angular e o raio da trajectória 

• Responder à questão proposta, identificando as diferenças entre as forças responsáveis pelos 

dois movimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Física 2 

Unidade Dois “Comunicações” 

 

AL 28 – Osciloscópio 

 

Questão-problema 

Perante o aumento da criminalidade tem-se especulado sobre a possibilidade de formas de 

identificação, alternativas à impressão digital. Uma dessas formas poderia ser pela voz. 

Utilizando um osciloscópio propor um método que permita concretizar a identificação 

individual desse modo. 
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Pretende-se com esta actividade que os alunos aprendam a utilizar um osciloscópio e a extrair 

informação diversa da representação gráfica que vêem no ecrã (diferenças de potencial em função 

do tempo). 

Os alunos terão a oportunidade de compreender os parâmetros em jogo, realizando medidas de 

diferença de potencial e de tempo, com uma fonte de tensão contínua, e com fontes de tensão 

alternada, utilizando geradores de sinais. 

Os alunos deverão: 

- montar dois circuitos com lâmpadas idênticas, um alimentado por um gerador de tensão contínua 

e outro de tensão alternada; 

- ligar os terminais de cada lâmpada, utilizando os dois canais do osciloscópio e ajustar as tensões 

de modo a que as lâmpadas tenham o mesmo brilho; 

- medir, com o osciloscópio a tensão contínua e o valor máximo da tensão alternada e com um 

voltímetro a tensão nos terminais das lâmpadas, comparando-os. 

- medir períodos e calcular frequências dos sinais obtidos com um gerador de sinais, comparando-

os com os valores nele indicados 

- comparar amplitudes e frequências de sinais sonoros convertidos em sinais eléctricos, utilizando 

um gerador de sinais, um altifalante e um microfone. 

Utilizando a voz, deverão controlar variáveis de modo a dar resposta ao problema proposto. 

Objecto de ensino 

• Utilização do osciloscópio 

• Tensão eficaz 

• Tensão contínua e alternada 

• Função do microfone e do altifalante 

• Características de um sinal sonoro 

Objectivos de aprendizagem 

Esta actividade permitirá ao aluno saber: 

• Utilizar os controlos do osciloscópio - brilho, focagem, terminais de entrada, terra, base de tempo 

e ganho, para: 

• medir tensões contínuas e alternadas 

• mostrar no ecrã, simultaneamente, a variação temporal de duas tensões 

• medir amplitudes e períodos e calcular frequências de uma tensão sinusoidal 

• relacionar amplitudes e frequências de diferentes sinais sonoros 

• reconhecer que o valor da tensão alternada lido por um voltímetro (tensão eficaz) é inferior ao 

valor máximo da tensão alternada 

 

AL 29 – Velocidades do Som e da Luz 
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Questão-problema 

Dois amigos divertem-se a imaginar modos de medir o comprimento de um túnel por 

processos 

diversos. Um deles sugere que se emita simultaneamente um som intenso e um sinal 

LASER numa 

extremidade do túnel. Segundo ele a diferença entre os instantes de chegada dos dois 

sinais à 

outra extremidade permitiria determinar o comprimento desejado. 

Com base na realização de uma actividade experimental e fazendo as pesquisas 

necessárias 

discutir as condições em que este processo poderá ter êxito.  

 

Pretende-se com esta actividade que o aluno se aperceba, a partir de determinações experimentais 

e de consulta de informação, da grande diferença entre as ordens de grandeza das velocidades da 

luz e do som,  em qualquer meio, bem como dos parâmetros que influenciam este valor 

(temperatura e humidade). 

A velocidade do som deve ser medida de uma forma conceptualmente simples e intuitiva, utilizando 

a medição do tempo de percurso de um impulso sonoro em diferentes distâncias. 

Os alunos deverão: 

- fazer a montagem para a determinação da velocidade do som no ar, ligando um microfone a um 

osciloscópio através de um amplificador e colocando-o junto das extremidades de uma mangueira; 

- colocar o disparo do osciloscópio no modo normal e utilizar o trigger externo ligado à entrada do 

amplificador onde se ligam também os terminais do microfone; 

- medir, no osciloscópio, o intervalo de tempo entre os dois picos correspondentes aos impulsos à 

entrada e à saída da mangueira 

- calcular o valor da velocidade do som no ar; 

- comparar o valor obtido experimentalmente para a velocidade do som no ar com valores tabelados 

e calcular o desvio percentual 

Objecto de ensino 

• Velocidade de propagação de uma radiação electromagnética em diferentes meios 

• Velocidade de propagação do som em diferentes meios 

Objectivos de aprendizagem 

Esta actividade permitirá ao aluno saber: 

• Determinar a velocidade de propagação de um sinal a partir do intervalo de tempo que este leva 

a percorrer uma determinada distância 
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• Comparar ordens de grandeza dos valores das velocidades do som e da luz 

 

AL 30 – Comunicações por radiação electromagnética 

 

Questão-problema 

Nas comunicações por telemóvel e via satélite são utilizadas microondas de determinadas 

faixas 

de frequências. Em grandes cidades são construídas torres altas que suportam um 

conjunto de 

antenas parabólicas de modo a permitir a propagação ponto a ponto das microondas 

acima do topo 

dos edifícios. Com base na realização de uma actividade experimental procurar interpretar 

esta 

situação. 

Pretende-se com esta actividade que o aluno compreenda os princípios básicos da transmissão de 

informação por radiação electromagnética, a partir de observações experimentais dos fenómenos 

de reflexão, refracção, absorção e difracção. É ainda objectivo desta actividade que o aluno 

compreenda que estes fenómenos são comuns a qualquer tipo de ondas, observando-os com 

microondas, ultra-sons, LASER ou luz visível. Por uma questão de segurança, as experiências com 

LASER deverão ser realizadas pelo professor. 

Os alunos deverão: 

- fazer a montagem do equipamento de modo a: detectar o aumento de atenuação com a distância 

ao emissor; 

- intercalar, entre o emissor e o receptor, obstáculos de materiais diferentes (água, vidro, glicerina, 

tijolo, madeira, plástico, metal, papel, pano seco e molhado…). Explorar nas suas vizinhanças, em 

várias posições, a intensidade da radiação de forma a estudar o comportamento da radiação na 

presença destes materiais no que respeita aos fenómenos de absorção, reflexão, refracção, 

reflexão total e difracção; 

- medir os ângulos de incidência e de reflexão numa placa reflectora; 

- direccionar o feixe com uma superfície parabólica; 

Objecto de ensino 

• Transmissão de informação por radiação electromagnética 

• Reflexão, refracção, reflexão total, absorção e difracção 

• Bandas de frequência para diferentes tipos de transmissão 

Objectivos de aprendizagem 



                               Escola Secundária de Lagoa                Paula Melo Silva                              Página 65 

Esta actividade permitirá ao aluno saber: 

- reconhecer que parte da energia de uma onda electromagnética incidente na superfície de 

separação de dois meios é reflectida, parte transmitida e parte absorvida 

- reconhecer que a repartição da energia reflectida, transmitida e absorvida depende da frequência 

da onda incidente, da inclinação do feixe e das propriedades dos materiais 

- enunciar as leis da reflexão e da refracção 

- relacionar o índice de refracção relativo entre dois meios com a relação entre as velocidades de 

propagação da radiação nesses meios 

- explicitar as condições para que ocorra reflexão total, exprimindo-as, quer em termos de índice 

de refracção, quer em termos de velocidade de propagação 

- reconhecer as propriedades da fibra óptica para guiar a luz no interior da fibra (transparência e 

elevado valor do índice de refracção) 

- explicar, com base nos fenómenos de reflexão, refracção e absorção na atmosfera e junto à 

superfície da Terra, as bandas de frequência adequadas às comunicações por telemóvel e 

transmissão por satélite 

- reconhecer a utilização de bandas de frequência diferentes nas estações de rádio, estações de 

televisão, telefones sem fios, radioamadores, estações espaciais, satélites, telemóveis, controlo 

aéreo por radar e GPS. 

 

 


