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1. Considere um sistema paraquedista + paraquedas em queda vertical. Na figura, está 

representado o gráfico do módulo da velocidade, v, desse sistema, de massa 100 kg, em função 

do tempo, t, de queda, nos primeiros 60 s do movimento. 

 
Considere que o sistema paraquedista + paraquedas pode ser representado pelo seu centro de 

massa (modelo da partícula material). 

1.1. No modelo da partícula material, considera-se apenas um tipo de movimento do sistema 

paraquedista + paraquedas. Que tipo de movimento se considera neste modelo? (5 pontos) 

1.2. Em qual dos intervalos de tempo seguintes, a resultante das forças que atuaram no sistema 

paraquedista + paraquedas foi nula? (5 pontos) 

(A) [0; 10] s  

(B) [15; 30] s  

(C) [36; 39] s  

(D) [35; 40] s 

1.3. Qual foi a variação da energia cinética do sistema paraquedista + paraquedas, no intervalo de 

tempo [35; 42] s? (5 pontos) 

(A) +1,2 × 105𝐽 

(B) −1,2 × 105𝐽 

(C) −8,0 × 104𝐽 

(D) +8,0 × 104𝐽 
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1.4. No intervalo de tempo [45; 60] s, o sistema paraquedista + paraquedas: (5 pontos) 

(A) Diminuiu a sua energia mecânica. 

(B) Manteve a sua energia mecânica. 

(C) Aumentou a sua energia mecânica. 

(D) Movimentou-se apenas por ação da força gravítica. 

1.5. Conclua se o trabalho realizado pela força gravítica que atua no sistema paraquedista + 

paraquedas foi positivo, negativo ou nulo, no intervalo de tempo [20; 35] s. Apresente num texto a 

fundamentação da conclusão solicitada. (10 pontos) 

 

2. Considere dois conjuntos, A e B, ambos constituídos por um ciclista e pela respetiva bicicleta. 

Estes conjuntos movem-se numa pista horizontal. Admita que cada conjunto pode ser representado 

pelo seu centro de massa (modelo da partícula material) e que aumentam o valor da sua velocidade 

durante todo o movimento.  

2.1. O trabalho realizado pelo peso do conjunto A, num percurso nessa pista, (5 pontos) 

(A) será diferente de zero se a trajetória do conjunto for circular. 

(B) é nulo, porque o peso do conjunto é independente do deslocamento efetuado. 

(C) é nulo, porque o peso do conjunto é perpendicular ao deslocamento efetuado. 

(D) será diferente de zero se a energia cinética do conjunto variar. 

2.2. Considere que vA representa o módulo da velocidade do conjunto A e que vB representa o 

módulo da velocidade do conjunto B. Se a massa do conjunto A for 
3

4
 da massa do conjunto B, a 

energia cinética do conjunto A será igual à energia cinética do conjunto B quando: (5 pontos) 

(A) 𝑣𝐴 =
3

4
𝑣𝐵 

(B) 𝑣𝐴 =
4

3
𝑣𝐵 

(C) 𝑣𝐴 = √
3

4
𝑣𝐵 

(D) 𝑣𝐴 = √
4

3
𝑣𝐵 

2.3. Conclua se a soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas que atuam no 

conjunto A durante o movimento é positiva ou negativa. Apresente num texto a fundamentação da 

conclusão solicitada. (10 pontos) 

2.4. Considere que o conjunto B, de massa 80 kg, e inicialmente em repouso, atinge uma velocidade 

de módulo 6,0 m/s, enquanto percorre 100 metros num troço retilíneo da pista em 20 s, sob a ação 

de uma força constante.  

2.4.1. Determine a intensidade da resultante das forças que atuam no conjunto, no intervalo de 

tempo considerado. Admita que essa resultante se mantém constante. Apresente todas as etapas 

de resolução. (10 pontos) 

2.4.2. Calcule a potência da transformação energética ocorrida. (5 pontos) 
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3. O ar seco é uma mistura gasosa constituída essencialmente por nitrogénio, N2 (g), e por oxigénio, 

O2 (g), na qual existem ainda componentes minoritários como o árgon, Ar (g), e o dióxido de 

carbono, CO2 (g). Considere que o teor de CO2 (g) no ar seco é, aproximadamente, 0,05 % (m/m). 

3.1. O teor de CO2 (g) no ar seco, em ppm, é, aproximadamente, (5 pontos) 

(A) 5 𝑝𝑝𝑚 

(B) 5 × 106𝑝𝑝𝑚 

(C) 5 × 104𝑝𝑝𝑚 

(D) 5 × 102𝑝𝑝𝑚 

3.2. Calcule a quantidade de CO2 que existirá numa amostra de 1 kg de ar seco? (10 pontos) 

3.3. A molécula de CO2 apresenta geometria linear, porque: (5 pontos) 

(A) é uma molécula triatómica. 

(B) é uma molécula simétrica. 

(C) existem eletrões de valência não ligantes nos átomos de oxigénio. 

(D) não existem eletrões de valência não ligantes no átomo de carbono. 

3.4. Explique, com base nas configurações eletrónicas dos átomos de carbono e de oxigénio no 

estado fundamental, porque é que o raio atómico do carbono é maior do que o raio atómico do 

oxigénio. Apresente num texto a explicação solicitada. (10 pontos) 

3.5. Um dos iões mais abundantes na ionosfera é o ião O+ (g). A configuração eletrónica de valência 

do ião O+ (g) no estado fundamental apresenta, no total, (5 pontos) 

(A) dois eletrões desemparelhados. 

(B) três eletrões desemparelhados. 

(C) duas orbitais completamente preenchidas. 

(D) três orbitais completamente preenchidas. 

 

4. O Pedro puxa uma mala de 25,0 kg ao longo de 16,0 metros exercendo na pega uma força de 

intensidade 50,0 N que faz um ângulo de 35º com a horizontal. A força de atrito entre a mala e o 

chão tem 22 N de intensidade. 

 

 

 

 

 

 

Sabendo que a mala partiu do repouso calcule a velocidade da mala após os 16,0 metros de 

deslocamento. (15 pontos) 
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5. A tabela seguinte apresenta os valores de energia dos níveis 1 a 4 do átomo de hidrogénio. 

 

 

 

 

5.1. Qual é a energia mínima necessária para remover o eletrão do átomo de hidrogénio no estado 

fundamental? (5 pontos) 

(A) 328 kJ/mol 

(B) 1312 kJ/mol 

(C) −2,18 × 10−18 

(D) +5,45 × 10−19 

5.2. Considere um átomo de hidrogénio no estado fundamental, no qual incide radiação de energia 

1,80 × 10−18𝐽. Conclua, justificando, se ocorre transição de eletrão. (10 pontos) 

5.3. As transições eletrónicas no átomo de hidrogénio originam riscas diferenciadas nos espetros 

atómicos deste elemento. O espetro de emissão do átomo de hidrogénio na região do visível 

apresenta, entre outras riscas, uma risca com uma energia de 4,84 × 10−19𝐽. Considerando a 

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

inicialmente. (10 pontos) 

5.4. A transição eletrónica do nível 1 para o nível 3 envolve a absorção de um fotão da zona do: (5 

pontos) 

(A) Infravermelho 

(B) Visível 

(C) Ultravioleta 

(D) Micro-ondas 

6. Numa montanha-russa de um parque de diversões, um carrinho, de massa 700 kg, sobe a pista, 

com velocidade constante, até ao ponto A situado a 90 m do solo. Depois de largado no ponto A, o 

carrinho desce a pista e descreve uma curva em laço, representada na figura (que não se encontra 

à escala). Considere o solo como o nível de referência da energia potencial gravítica e considere 

que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). A 

partir do ponto A, a soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas que atuam no 

carrinho é desprezável. 

 

n 𝑬𝒏/𝑱 

1 −2,18 × 10−18 

2 −5,45 × 10−19 

3 −2,42 × 10−19 

4 −1,40 × 10−19 
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6.1. No percurso de subida desde o solo até ao ponto A, a intensidade da força resultante é: (5 

pontos) 

(A) 700 × 10 × cos 40° N 

(B) 700 × 10 × sen 40° N 

(C) 700 × cos 40° N 

(D) Nula 

6.2. Calcule a energia retirada pelo peso do carrinho durante a subida até ao ponto A. (5 pontos) 

6.3. Calcule a velocidade com que o carrinho atinge o ponto B. (10 pontos) 

6.4. No ponto C pode-se concluir que o carrinho: (5 pontos) 

(A) Diminui a sua energia mecânica relativamente a B. 

(B) Aumenta a sua energia mecânica relativamente a B. 

(C) Diminui a sua energia cinética relativamente a B. 

(D) Aumenta a sua energia cinética relativamente a B. 

6.5. Selecione o gráfico que traduz a variação da energia mecânica do carrinho no percurso de A 

a C: (5 pontos) 

 

7. A construção da Tabela Periódica teve início no século XVIII, contando com o contributo de vários 

cientistas ao longo dos tempos, desde Döbereiner a Moseley, passando por Chancourtois e 

Mendeleev. Tal como aconteceu até aos dias de hoje, a Tabela Periódica é um documento aberto 

que poderá, a qualquer momento, receber mais informações vindas de novas descobertas 

científicas. 
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7.1. Tendo em conta as informações contidas na tabela seguinte, selecione a opção que estabelece 

a correspondência entre o nome de cada cientista e a respetiva contribuição para a construção da 

TP.  

 

(A) I – 5; II – 4; III – 1 ; IV – 3; V – 2  

(B) I – 5; II – 4; III – 2 ; IV – 3; V – 1 

(C) I – 2; II – 5; III – 1 ; IV – 3; V – 4  

(D) I – 2; II – 4; III – 1 ; IV – 3; V – 5  

7.2. Selecione a opção que permite completar a seguinte frase: A Tabela Periódica atual está 

organizada em ________ grupos, ________ períodos e em ________ blocos de acordo com a 

configuração eletrónica dos 118 elementos que a constituem. (5 pontos) 

(A) … dezoito … sete … três …  

(B) … dezoito … sete … quatro … 

(C) ... sete … dezoito … três …  

(D) … sete … dezoito … quatro …  

8. A figura seguinte apresenta o espetro obtido por espetroscopia fotoeletrónica (PES) de dois 

elementos químicos, X e Y. 
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8.1. Selecione a opção que contém os termos que completam a seguinte frase: Os eletrões do 

átomo do elemento Y estão distribuídos por _______ níveis e _______ subníveis. (5 pontos) 

(A) … 2 … 3 … 

(B) … 4 … 3 … 

(C) … 3 … 2 … 

(D) … 3 … 4 … 

8.2. Relativamente ao espetro do elemento X, selecione a opção que justifica o facto de os picos 

de energia 2,38 MJ mol–1 e 29,1 MJ mol–1 terem a mesma altura. (5 pontos) 

(A) Os eletrões representados nos dois picos pertencem ao mesmo subnível. 

(B) A energia necessária para arrancar os eletrões é a mesma. 

(C) A altura dos picos está relacionada com o número de eletrões no subnível de energia.   

(D) Os eletrões representados nos dois picos têm a mesma energia de ionização. 

8.3. Considere as seguintes configurações eletrónicas: 

I – 
2 2 5 21 2 2 3s s p s  

II – 
2 2 6 11 2 2 3s s p s  

III – 
2 2 2 2 01 2 2 2 2x y zs s p p p

 

Das seguintes afirmações, selecione a verdadeira. (5 pontos) 

(A) A configuração eletrónica I não respeita a Regra de Hund. 

(B) A configuração I não respeita o Princípio da Construção e a configuração III viola o Princípio 

da Exclusão de Pauli.  

(C) A configuração I não respeita o Princípio da Construção e a configuração III não respeita a 

Regra de Hund.  

(D) As configurações I e II referem-se a elementos químicos diferentes. 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

    


