
 

P
ág

in
a1

 

 

1. Considere o circuito elétrico esquematizado na figura, onde estão intercalados três condutores 

puramente dissipativos. As pilhas representadas são idênticas de curva característica, para cada 

uma das pilhas: 𝒚 = 𝟕, 𝟓 − 𝟎, 𝟕𝟓 𝒙  

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Qual é o tipo de associação das duas pilhas representadas? (7 pontos) 

1.2. Determine a diferença de potencial entre os terminais da resistência de 3 . Apresente todas 

as etapas de resolução. (12 pontos) 

1.3. A força eletromotriz de uma pilha é de: (7 pontos) 

(A) 12 V 

(B) 6 V 

(C) 7,5 V 

(D) 0,75 V 

1.4. A resistência interna de uma pilha é de: (7 pontos) 

(A) 0,75  

(B) 7,5  

(C) 1,5  

(D) 6  

1.5. O que acontece neste circuito, caso se abra o interruptor X? (7 pontos) 

(A) Deixa de haver corrente elétrica em todo o circuito, o amperímetro e o voltímetro passarão a 

marcar 0,0 A e 0 V, respetivamente. 

(B) Não haverá corrente elétrica no condutor de 3 Ω, mas o amperímetro e o voltímetro continuarão 

a indicar os mesmos valores. 

(C) Não haverá corrente elétrica no condutor de 3 Ω, o voltímetro continuará a marcar 12 V e o 

amperímetro passará a marcar 1,2 A. 

(D) Não haverá corrente elétrica no condutor de 3 Ω, o amperímetro continuará a marcar 2,0 A e o 

voltímetro passará a marcar 6 V. 
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2. Para uma vasta gama de temperaturas, a resistividade da platina aumenta linearmente com a 

temperatura, como se pode verificar no gráfico seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Tendo por base o gráfico apresentado indica, justificando, se a platina é melhor condutora a 

temperaturas mais elevadas ou mais baixas. (7 pontos) 

2.2. Qual a ordem de grandeza da resistividade da platina a 20ºC, em unidades SI? (7 pontos) 

(A) 10−9 

(B) 109 

(C) 10−7 

(D) 107 

2.3. Um fio de platina, com 50,0 cm de comprimento e 2,0 mm de diâmetro, é ligado a uma pilha e 

imerso numa tina com água. No fio estabelece-se uma corrente de 50 mA e, entre os seus terminais, 

uma diferença de potencial elétrico de 1,0 mV. Determine a temperatura da água. (18 pontos) 

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, (7 pontos) 

(A) 5 × 102𝑝𝑝𝑚 

(B) 5 𝑝𝑝𝑚 

(C) 5 × 106𝑝𝑝𝑚 

(D) 5 × 104𝑝𝑝𝑚 

3.2. Calcule a quantidade de CO2 que existirá numa amostra de 2 kg de ar seco? (12 pontos) 

3.3. A molécula de CO2 apresenta geometria linear, porque: (7 pontos) 

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

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

(C) é uma molécula triatómica. 

(D) é uma molécula simétrica. 
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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. (12 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, (7 pontos) 

(A) três orbitais completamente preenchidas. 

(B) dois eletrões desemparelhados. 

(C) três eletrões desemparelhados. 

(D) duas orbitais completamente preenchidas. 

4. Um bloco de madeira, com massa de 600 g, é lançado na base de um plano inclinado com 

velocidade de módulo 4,0 m/s e sobe sobre ele até parar. Durante o movimento, o bloco está sujeito 

a uma força de atrito com módulo de 4,0 N. 
 

 

 

 

 

 

4.1. Calcule a distância que o bloco percorre sobre o plano, com 30º de inclinação, até parar. 

Apresente todas as etapas de resolução. (18 pontos) 

4.2. Depois de subir o bloco desceu a rama. Identifique o gráfico que traduz a variação da energia 
cinética do bloco em função da velocidade que ele percorre na calha retilínea durante a descida. (7 
pontos) 
 

 

5. A energia solar é uma manifestação energética renovável que muitos países utilizam em 

pequena ou grande escala. 

 

5.1. Os coletores solares térmicos e os painéis fotovoltaicos são dois dispositivos que permitem 

aproveitar a radiação que nos chega do Sol. Distingue os dois dispositivos para a produção de 

energia indicando a sua função. (7 pontos) 

 

5.2. Pretende-se instalar um sistema solar térmico com coletores orientados de modo que neles 

incida, por cada metro quadrado (m2), radiação de energia média diária de 1,0x107 J. O sistema, 

com um rendimento médio de 45%, destina-se a aquecer 300 kg de água. Calcule a área de 

coletores que deve ser instalada, caso se pretenda que o aumento médio diário da temperatura da 

água seja 40 ºC. Apresente todas as etapas de resolução. (18 pontos) 
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5.3. Indica qual o mecanismo de transferência de energia que é responsável pelo aquecimento de 

toda a água dentro do reservatório, apesar de apenas a superfície do reservatório ser aquecida, e 

explica como se processa o mesmo. (12 pontos) 

 

6. Considere duas amostras de água, A e B, de massas respetivamente iguais a mA e a 2mA, às 

quais foi fornecida a mesma quantidade de energia. Sendo TA e TB as variações de temperatura 

sofridas pelas amostras A e B, TB será igual a: (7 pontos) 

(A) 
1

2
∆𝑇𝐴 

(B) 2∆𝑇𝐴 

(C) ∆𝑇𝐴 

(D) −2∆𝑇𝐴 

7. O metano é um hidrocarboneto saturado, a partir do qual se foram, por substituição, compostos 

halogenados como o diclorofluorometano. Ao atingir a estratosfera, o diclorofluorometano interage 

com a radiação UV verificando-se a quebra de ligações químicas.  

7.1. A molécula de diclofluorometano apresenta geometria: (7 pontos) 

(A) Tetraédrica 

(B) Linear 

(C) Angular 

(D) Piramidal trigonal 

7.2. Indique que tipo de interações intermoleculares ocorrerão numa mistura de metano e de 

diclorofluorometano: (7 pontos) 

(A) Dipolo instantâneo-dipolo induzido 

(B) Ligações de hidrogénio 

(C) Dipolo permanente-dipolo permanente 

(D) Dipolo permanente-dipolo induzido 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

       


