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1. Com o objetivo de estudar a ação da luz visível, de diferentes frequências, numa solução de cloreto de 

prata, um grupo de alunos planeou uma atividade laboratorial, dispondo do seguinte material e reagentes: 

 

As etapas do procedimento associadas à atividade laboratorial foram realizadas em duas partes, cujas 

observações foram registadas numa tabela como a seguinte: 

 

1.1. Escreva a equação da reação química que traduz a formação do cloreto de prata. Não se esqueça dos 

respetivos estados físicos. (5 pontos) 

1.2. O escurecimento do cloreto de prata deve-se: (5 pontos) 

(A) À formação de sódio metálico 

(B) À formação de prata metálica 

(C) À formação do ião prata 

(D) Ao consumo do nitrato de prata 

1.3. Indique o objetivo do procedimento seguido na parte I e quais os resultados esperados. (10 pontos) 

1.4. Indique o objetivo do procedimento seguido na parte II e quais os resultados esperados. (10 pontos) 

1.5. Relativamente às observações registadas, passados 3 minutos, quanto ao aspeto dos quatro tubos, 

pode-se afirmar que… (5 pontos) 

(A) … o tubo 1 apresenta um aspeto mais escurecido do que o tubo 2. 

(B) … os tubos 1 e 4 apresentam o mesmo aspeto. 

(C) … o tubo 4 apresenta um aspeto mais escurecido do que o tubo 3. 

(D) … o aspeto menos escuro foi o observado no tubo 4.  
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2. Tendo como objetivo estudar a forma como a energia cinética de um carrinho varia com a distância 

percorrida ao longo de um plano inclinado, um grupo de alunos selecionou o seguinte material: calha de 

atrito reduzido com régua graduada; digitímetro de sensibilidade 0,0001 s; photogate; carrinho de massa 

845,5 g; pino retangular de comprimento 0,25 cm ajustável ao carrinho. Ajustaram o plano inclinado para 

que a sua inclinação fosse de 8°. Colocaram a photogate a 20,00 cm, a 40,00 cm, a 60,00 cm, a 80,00 cm 

e a 100,00 cm do cimo do plano inclinado e, daí, largaram o carrinho, tendo o cuidado de fazê-lo sempre a 

partir do repouso. Registaram o tempo que o pino do carrinho demorava a interromper o feixe de 

infravermelhos da photogate, ao passar por ela. Os valores obtidos estão registados na tabela seguinte. 

 

2.1. Há dois valores que os alunos registaram incorretamente. Identifique-os justificando. (5 pontos) 

2.2. Relativamente à balança utilizada pelos alunos para medirem a massa, pode dizer-se que: (5 pontos) 

(A) É uma balança digital de sensibilidade 0,5 g. 

(B) É uma balança digital cuja incerteza de leitura é 0,1 g. 

(C) É uma balança digital de sensibilidade 1,0 g. 

(D) É uma balança digital cuja incerteza de leitura é 1,0 g. 

2.3. Calcule o valor mais provável do conjunto de valores de tempo medidos pelos alunos, para a distância 

da photogate de 20,00 cm. (5 pontos) 

2.4. A incerteza absoluta da medição do intervalo de tempo de interrupção do photogate foi de: (5 pontos) 

(A) 0,1 s 

(B) 0,01 s 

(C) 0,001 s 

(D) 0,0001 s 

2.5. Calcule o valor da velocidade do carrinho no instante em que passou pela photogate quando se 

encontrava a 100,00 cm do ponto de partida. Apresente os resultados em unidades SI. (10 pontos) 

2.6. Em qual das posições da photogate o carrinho apresenta maior valor de energia cinética? Justifique a 

sua resposta tendo por base os valores de intervalo de tempo registados na tabela. (10 pontos) 

2.7. Construindo e analisando o gráfico dos valores da energia cinética do carrinho em função da distância 

percorrida até à posição da photogate qual a conclusão que o grupo deve ter chegado relativamente à 

relação entre as duas grandezas? Na sua resposta deve incluir o tipo de gráfico obtido e o significado de 

algum parâmetro importante deste gráfico. (15 pontos) 



P á g i n a  3 | 6 

3. Um grupo de alunos realizou uma atividade laboratorial que lhes permitiu estudar o movimento de queda 

e ressalto de uma bola. Para isso, recolheram dados com um sensor de movimento (CBR) ligado a uma 

calculadora gráfica. A partir dos dados recolhidos, os alunos elaboraram uma tabela como a que se 

apresenta a seguir, com valores de várias alturas (medidas em metros), para prosseguirem com o seu 

estudo.

 

Os alunos elaboraram no excel o gráfico da altura de ressalto em função da altura de queda e obtiveram a 

equação da reta que melhor se ajusta aos pontos experimentais. 

 

3.1. Calcula o valor da velocidade com que a bola atinge o solo quando a altura de queda foi de 1,58 m. (10 

pontos) 

3.2. Calcula o valor da velocidade com que a bola se afastaria do solo após colidir com ele de uma altura de 

queda de 1,20 m? (10 pontos) 

3.3. Qual seria a altura do ressalto se essa bola caísse de uma altura de 2,00 m? (5 pontos) 

3.4. Calcule a percentagem de energia mecânica recuperada pela bola após cada ressalto. Que relação tem 

esse valor com o declive da reta de regressão determinada na atividade laboratorial? Justifique. (15 pontos) 

3.5. Que variações ocorreriam na reta de regressão linear se o grupo repetisse a experiência com uma bola 

mais elástica no piso utilizado? Justifique. (10 pontos) 
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4. Existem vários métodos possíveis para a determinação experimental da massa volúmica (ou densidade) 

de uma substância, de acordo com as características do material ou com a precisão da medição pretendida. 

Indo ao encontro do objetivo da atividade laboratorial, o(a) professor(a) apresenta aos alunos duas amostras 

de metais diferentes contidos em dois frascos. Sabe-se apenas que um dos metais era o magnésio e o outro 

o manganês.  

 

Procedeu-se à determinação da densidade relativa de uma amostra de cada um dos metais (A e B) pelo 

método escolhido, à temperatura de 16,0 °C (temperatura ambiente no laboratório).  

 

Os resultados obtidos encontram-se na tabela seguinte. 

 

4.1. Como se designa o método utilizado para determinar a densidade das amostras? (5 pontos) 

4.2. Determine a densidade relativa de cada um dos metais em estudo e identifique-os. (15 pontos) 

4.3. Selecione um erro comum que pode afetar os valores obtidos das densidades relativas: (5 pontos) 

(A) Retirar o excesso de água do traço de referência com papel absorvente. 

(B) Formação de bolhas no interior do picnómetro. 

(C) Secagem adequada do picnómetro. 

(D) Uso de um picnómetro de 50 mL de capacidade em vez de um com 25 mL de capacidade. 

4.4. A presença de impurezas no metal em estudo… (5 pontos) 

(A) … constitui um erro aleatório. 

(B) … constitui um erro sistemático. 

(C) … não afeta o valor da densidade relativa. 

(D) … constitui um erro acidental.  



P á g i n a  5 | 6 

4.5. Classifique o tipo de balança utilizada dado a sua sensibilidade. (5 pontos) 

4.6. Sabendo que o termómetro usado era digital, apresente o valor da medição da temperatura no 

laboratório de forma completa (5 pontos) 

5. Um aluno efetuou medições de volumes de líquido em duas provetas diferentes. 

  

 

 

 

 

 

 

Indique a medida do volume do líquido contido nas provetas, apresentando o resultado com a respetiva 

incerteza. (10 pontos) 

6. Um grupo de alunos realizou um trabalho investigativo relacionado com a identificação de catiões 

metálicos presentes em três amostras-problema distribuídas pela professora. Antes da realização da 

atividade, a professora forneceu uma tabela onde constam as cores características de alguns catiões 

metálicos durante o processo de desexcitação eletrónica, observadas na chama. 

Catião Bário Cálcio Cobre(II) Magnésio Potássio Sódio 

Cor da chama Verde Laranja Azul-esverdeado Branco Violeta Amarelo 

 

Durante a realização da atividade laboratorial os alunos efetuaram o registo das observações que constam 

da seguinte tabela. 

Amostra Cor da chama observada 

X Amarelo intenso 

Y Violeta 

Z Azul-esverdeado 
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6.1. Selecione a opção que contém as conclusões dos alunos relativamente à identificação das amostras X, 

Y e Z, respetivamente. (5 pontos) 

(A) 𝐾𝐶ℓ;  Na𝐶ℓ;  𝐶𝑢𝐶ℓ2 

(B) Na𝐶ℓ;  𝐶𝑢𝐶ℓ2;  𝐾𝐶ℓ 

(C) 𝐶𝑢𝐶ℓ2;  𝐾𝐶ℓ;  Na𝐶ℓ  

(D) Na𝐶ℓ;𝐾𝐶ℓ;  𝐶𝑢𝐶ℓ2 

6.2. Quando um átomo emite uma radiação eletromagnética ocorre, nesse átomo, uma alteração 

correspondente… (5 pontos) 

(A) … à excitação de um eletrão para um nível de energia superior. 

(B) … à perda de energia por um eletrão. 

(C) … ao ganho de energia por um eletrão. 

(D) … ao movimento de um eletrão numa orbital. 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

  


