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1. Considere mistura gasosa constituída por nitrogénio, N2 (g), oxigénio, O2 (g), e o dióxido de 

carbono, CO2 (g). A mistura contém 1×105 ppm em O2 (g) e 40 %(m/m) de N2 (g). 

 

1.1. O teor de O2 (g) na mistura, expresso em %(m/m) é de: (5 pontos) 

(A) 0,01 %(m/m) 

(B) 0,10 %(m/m) 

(C) 1 %(m/m) 

(D) 10 %(m/m) 

1.2. Qual a quantidade de N2 que existirá numa amostra 250 g da mistura? (10 pontos) 

 

1.3. Calcula a massa volúmica da mistura, nas condições normais de pressão e de temperatura 

(PTN). Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 

 

1.4. Relativamente à molécula de CO2 seleciona a opção correta: (5 pontos) 

(A) A molécula de CO2 apresenta geometria angular, porque não existem eletrões de valência 

não ligantes nos átomos de oxigénio. 

(B) A molécula de CO2 apresenta geometria linear, porque não existem eletrões de valência não 

ligantes no átomo de carbono. 

(C) A molécula de CO2 apresenta geometria angular porque é uma molécula triatómica. 

(D) A molécula de CO2 apresenta geometria linear porque é uma molécula triatómica. 

1.5. Um dos isótopos naturais do oxigénio é o oxigénio-17. Quantos nucleões existem no núcleo de um 

átomo deste isótopo do oxigénio? (5 pontos) 

(A) Oito 

(B) Nove 

(C) Dezasseis  

(D) Dezassete 

1.6. O ião O2- tem ______ eletrões de valência, distribuídos por _______ orbitais. (5 pontos) 

(A) dez ... duas 

(B) dez ... quatro 

(C) oito ... duas 

(D) oito ... quatro 

1.7. Os eletrões do átomo de carbono, no estado fundamental, encontram-se distribuídos por: (5 pontos) 

(A) duas orbitais, uma das quais apresenta menor energia do que a outra. 

(B) quatro orbitais, uma das quais apresenta maior energia do que as outras. 

(C) quatro orbitais, duas das quais apresenta maior energia do que as outras. 

(D) duas orbitais, apresentando ambas a mesma energia. 
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2. Pretende-se instalar um sistema solar térmico com coletores orientados de modo que neles 

incida, por cada metro quadrado, radiação de energia média diária de 1,0×107 J. O Sistema, com 

um rendimento de 25 % destina-se a aquecer 200 kg de água onde se pretende que o aumento 

médio diário da temperatura da água seja 50ºC. 

 

2.1. As placas coletoras são normalmente metálicas e de cor negra. Apresente as razões para estas 

duas características dos coletores. (5 pontos) 

2.2. Uma determinada marca de coletores solares utiliza cobre para construir os mesmos pois o 

cobre sofre elevações superiores de temperatura relativamente à mesma energia recebida em 

comparação com outros metais. Deste modo pode-se afirmar que: (5 pontos) 

(A) O cobre tem capacidade térmica mássica superior à dos outros metais. 

(B) O cobre tem capacidade térmica mássica inferior à dos outros metais. 

(C) O cobre tem condutividade térmica superior à dos outros metais. 

(D) O cobre tem condutividade térmica inferior à dos outros metais. 

2.3. Calcule a área de coletores que deve ser instalada. Apresente todas as etapas de 

funcionamento. (15 pontos) 

3. As cafeteiras elétricas são um dos modos mais práticos para aquecer água nas nossas casas. 

O seu funcionamento tem por base uma resistência elétrica mesmo que a estética da mesma difira 

de modelo para modelo. 

3.1. Indique qual é o mecanismo de transferência de energia que explica a transferência de energia 

da resistência para a totalidade da água na cafeteira. (10 pontos) 

3.2. Considere o gráfico da energia fornecida pela cafeteira à água em função da variação da 

temperatura, em graus Celsius, da amostra de água. Relativamente a este gráfico sabe-se que: (5 

pontos) 

(A) A relação é linear decrescente de declive 𝑚𝑐 

(B) A relação é linear decrescente de declive 
1

𝑚𝑐
 

(C) A relação é linear crescente de declive 𝑚𝑐 

(D) A relação é linear crescente de declive 
1

𝑚𝑐
 

3.3. Utilizou-se uma resistência de aquecimento de 300 W para aquecer uma amostra de 700 g de 

água, tendo a temperatura da amostra aumentado 32 ºC. Considere que o rendimento do processo 

de aquecimento foi de 80%. Determine o intervalo de tempo que foi necessário para o aquecimento 

da amostra de água. Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 

3.4. Outro eletrodoméstico comum das nossas casas consiste na torradeira elétrica. Com o objetivo 

de torrar pão, uma torradeira foi ligada a uma fonte de tensão elétrica de 220 V, sendo atravessada 

por uma corrente de 6,0 A. Considere que toda a energia elétrica é dissipada por efeito Joule. Qual 

seria o valor da energia dissipada pela torradeira, se o aquecimento do pão durou 2,5 minutos? (10 

pontos) 

4. Para arrefecer uma barra de aço de 200 g à temperatura de 120,0 ºC, mergulhou-se a barra num recipiente 

com 1500 g de água a 22,0 ºC. Considere o sistema, formado pelo conjunto água e barra de ferro, isolado 

e os valores cágua = 4180 J kg1 K1 e  caço = 460 J kg1 K1. Determine a temperatura final do sistema. (10 

pontos) 
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5. Considere um sistema termodinâmico fechado que cedeu 300 J como calor e cuja energia interna 

aumentou em 100 J.  

5.1. No processo termodinâmico o sistema: (5 pontos) 

(A) cedeu 400 J, como trabalho. 

(B) recebeu 400 J, como trabalho. 

(C) cedeu 200 J, como trabalho. 

(D) recebeu 200 J, como trabalho. 

5.2. Em que consiste um sistema termodinâmico? (5 pontos) 

5.3. Numa experiência, forneceu-se uma energia de 90,0 kJ a 600 g de gelo, inicialmente a -10,0 °C. Admita 

que toda a energia fornecida contribuiu para o aumento da energia interna do gelo e que não houve outras 

trocas de energia entre o gelo e o exterior. A energia necessária à fusão de 1,0 kg de gelo é 3,34×105J e o 

ponto de fusão da água, nas condições da experiência, é 0,0ºC. Calcule a massa de gelo que fundiu. 

Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 

C gelo (capacidade térmica mássica do gelo) = 2,11 × 103J kg-1 °C-1 

6. Num parque infantil de uma estância de esqui a Maria brinca deslizando com o seu trenó ao longo do 

plano inclinado representado na figura. Partindo do repouso, o conjunto Maria + trenó, de massa 30 kg, 

atingiu a base do plano inclinado com uma velocidade de módulo 7,0 m s1. Admita que durante a descida 

é desprezável a ação das forças não conservativas que atuam no conjunto. 

 

Considere um referencial unidimensional O𝑥 com origem no topo do plano inclinado e com a direção e 

sentido do movimento e considere a base do plano como nível de referência da energia potencial gravítica. 

Considere ainda que o conjunto Maria + trenó pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da 

partícula material). 

6.1. Determine a distância percorrida pelo conjunto Maria + trenó até atingir a base do plano inclinado. 

Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 

6.2. No regresso a casa a mãe da Maria arrastou a menina em cima do trenó, exercendo uma força constante 

de intensidade 55 N. O conjunto Maria + trenó deslocou-se com velocidade constante durante os 30 m do 

percurso ao longo de uma estrada retilínea e horizontal, coincidente com o eixo O𝑥 de um referencial 

unidimensional, como representado na figura. 
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6.2.1. A energia mecânica do conjunto Maria + trenó + Terra __________ durante a descida no plano 

inclinado e __________ durante o percurso horizontal. (5 pontos) 

(A) … permaneceu constante … aumentou 

(B) … permaneceu constante … permaneceu constante 

(C) … aumentou … permaneceu constante 

(D) … aumentou … aumentou 

 

6.2.2. Determine o trabalho realizado pelas forças dissipativas no percurso efetuado na horizontal. 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

6.2.3. O trabalho realizado pela força normal à superfície pode ser obtido pela expressão… (5 pontos) 

(A) 𝑊�⃗⃗� = 300 × 30 × cos 20°  J 

(B) 𝑊�⃗⃗� = 300 × 30 × sen20°  J 

(C) 𝑊�⃗⃗� = 281 × 30 × cos 90°  J 

(D) 𝑊�⃗⃗� = 281 × 30 × sen90°  J 

7. Considere um condutor elétrico de comprimento l, diâmetro d e resistência elétrica R. Duplicando 

o comprimento e o diâmetro do condutor, qual das seguintes opções corresponderá ao seu novo 

valor de resistência elétrica? (5 pontos) 

(A) 4𝑅 

(B) 2𝑅 

(C) 
𝑅

2
 

(D) 
𝑅

4
 

8. As substâncias H2 e O2 reagem para originar H2O, segundo a equação:  

2 𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) 

Prove que a reação é exotérmica, utilizando dados da tabela 
ao lado. (10 pontos) 
 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

     

Ligação Energia/kJ mol–1 

H – H 436 

O – O 157 

O = O 496 

O – H 463 


