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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 8A  
Global 

1. Na figura (que não se encontra à escala), está representado um carrinho que percorre o troço final de uma montanha-

russa. Admita que o carrinho, de massa 600 kg, 

passa no ponto A, situado a 18 m do solo, com 

uma velocidade de módulo 10m/s. Considere o 

solo como nível de referência da energia 

potencial gravítica e considere que o carrinho 

pode ser representado pelo seu centro de massa 

(modelo da partícula material). Entre os pontos 

A e C, a soma dos trabalhos realizados pelas 

forças não conservativas que atuam no carrinho 

é desprezável. 

1.1. A energia cinética do carrinho será o quádruplo da sua energia cinética em A num ponto em que a:  

(A) velocidade do carrinho for o dobro da sua velocidade em A. 

(B) energia potencial gravítica do sistema carrinho+ Terra for metade da sua energia potencial gravítica em A. 

(C) velocidade do carrinho for o quádruplo da sua velocidade em A. 

(D) energia potencial gravítica do sistema carrinho + Terra for um quarto da sua energia potencial gravítica em A. 

1.2. O trabalho realizado pela força gravítica que atua no carrinho é: 

(A) maior entre os pontos A e B do que entre os pontos B e C. 

(B) menor entre os pontos A e B do que entre os pontos B e C. 

(C) positivo entre os pontos A e C e negativo entre os pontos C e D. 

(D) positivo entre os pontos A e C e nulo entre os pontos C e D. 

1.3. Considere que entre os pontos C e D, que distam 13 m entre si, atuam no carrinho forças de travagem cuja 

resultante tem direção horizontal e intensidade constante, imobilizando-se o carrinho no ponto D. Calcule a intensidade 

da resultante das forças de travagem que atuam no carrinho, no percurso entre os pontos C e D. Apresente todas as 

etapas de resolução. 

 

2. Um automóvel, de massa 1200 kg, encontrava-se estacionado no cimo de uma rampa, conforme representado na 

figura, quando, acidentalmente, se destravou. Deslizou ao longo da rampa, com aceleração aproximadamente 

constante, até colidir com outro veículo, que se encontrava parado num semáforo. Considere que o desnível entre as 

posições A e B, representadas na figura, é de 8,0 m e que o automóvel percorreu 60 m entre essas duas posições. A 

figura não está à escala. 

 
2.1. Com a colisão, o ponteiro do velocímetro do automóvel que deslizou ao longo da rampa ficou encravado, indicando 

que o módulo da sua velocidade no instante do choque era 42 km/h. Calcule a energia dissipada pelo sistema 

automóvel+ Terra, no percurso considerado. Apresente todas as etapas de resolução. 
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2.2. O trabalho realizado pelo peso do automóvel, no percurso entre as posições A e B, pode ser calculado pela 

expressão: 

(A) 𝑊 =  −10 ×  1200 ×  8,0 𝐽 

(B) 𝑊 =  10 ×  1200 ×  8,0 𝐽 

(C) 𝑊 =  −10 ×  1200 ×  60 𝐽 

(D) 𝑊 =  10 ×  1200 ×  60 𝐽 

2.3. Qual é o esboço de gráfico que traduz a relação entre a energia cinética, Ec do automóvel e a distância, d, por ele 

percorrida desde a posição A até à posição B? 

 
3. Considere uma solução concentrada de ácido sulfúrico, de massa volúmica 1,84 g/cm3, que contém 98%, em massa, 

de H2S04. Determine a massa de H2S04 que existe em 100 cm3 da solução. Apresente todas as etapas de resolução. 

4. O ozono, 03 (g), existente na estratosfera tem grande importância na preservação da vida na Terra. 

4.1. Qual é a radiação, nociva para os seres vivos, que é absorvida pelo ozono na estratosfera? 

4.2. Em condições normais de pressão e de temperatura (PTN), calcule o volume ocupado por 13 g de ozono. 

5. O gráfico da figura descreve a corrente elétrica que se estabelece num fio condutor, 

durante um minuto. 

5.1. determine a quantidade de carga elétrica que atravessa a secção reta do condutor 

durante o tempo considerado. 

5.2. Quantos eletrões (q=-1,602×10-19 C) atravessam a secção do condutor por segundo? 

6. A figura seguinte apresenta o espetro obtido por espetroscopia fotoeletrónica (PES) de um elemento químico, Y. 

 

 
 

6.1. Indique o valor da energia de remoção de um dos eletrões de menor energia, do átomo do elemento Y. 

6.2. Relativamente ao espetro do elemento Y, selecione a opção que justifica o facto de os picos de energia 6,84 

MJ/mol e 104 MJ/mol terem a mesma altura. 

(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. 

6.3. Indique, justificando, qual é o elemento químico representado pela letra Y. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 


