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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha trabalho 9B 

Global 

1. O ácido acético (M = 60,06 g/mol) pode formar-se a partir do etanal, CH3CHO (M = 44,06 g/mol), segundo uma 

reação que pode ser traduzida por: 

 

Considere uma amostra impura de CH3CHO, de massa 1,0 x 103g, que contém 64% (em massa) de CH3CHO. Calcula 

a massa, em gramas, de CH3COOH que se poderia formar a partir da reação de todo o CH3CHO existente na referida 

amostra? 

2. O NO2 (g) é um gás de cor castanha que, em sistema fechado, existe sempre misturado com N2O4(g), um gás incolor, 

devido a uma reação que pode ser traduzida por: 

 

2 𝑁𝑂2 (𝑔)   ⇄ 𝑁2𝑂4 (𝑔) 

Considere uma mistura de NO2 (g) e de N2O4 (g) que se encontra em equilíbrio químico, à temperatura T.  

 

2.1. A constante de equilíbrio, Kc, da reação considerada é 2,2 x 102, à temperatura T. Qual será a concentração de 

NO2 (g) na mistura em equilíbrio, se a concentração de N2O4 (g) nessa mistura for 0,030 mol/dm3? 

 

2.2. Aquecendo a mistura, a volume constante, observa-se a intensificação da cor castanha. À medida que a 

temperatura aumenta, sendo a reação direta (_), a constante de equilíbrio da reação acima representada (_).  

(A) endotérmica ... aumenta  

(B) exotérmica ... aumenta  

(C) endotérmica ... diminui  

(D) exotérmica ... diminui 

3. Considere um recipiente de 1,0 L contendo inicialmente apenas cloreto de nitrosilo, NOCI (g). Este composto sofre 

uma reação de decomposição que pode ser traduzida por: 

2 𝑁𝑂𝐶𝐼(𝑔) ⇄ 2 𝑁𝑂(𝑔) + 𝐶𝐼2 (𝑔)  𝑐𝑜𝑚 ∆𝐻 ≠ 0 

Após o estabelecimento de uma situação de equilíbrio, existiam no recipiente 1,8 mol de NOCI (g), 0,70 mol de NO (g) 

e ainda uma certa quantidade de CI2 (g), à temperatura T.  

3.1. Determine a constante de equilíbrio da reação de decomposição do NOCI (g), à temperatura T. Apresente todas 

as etapas de resolução.  

3.2. Obtém-se um valor diferente da constante de equilíbrio, para a reação considerada, partindo:  

(A) da mesma concentração inicial de NOCI (g), mas alterando a temperatura do sistema em equilíbrio.  

(B) de uma concentração inicial diferente de NOCI (g), mas mantendo a temperatura do sistema em equilíbrio.  

(C) de concentrações iniciais diferentes de NO (g) e de CI2 (g), mas da mesma concentração inicial de NOCI (g).  

(D) de concentrações iniciais diferentes de NOCI (g), de NO (g) e de CI2 (g). 

 

4. O módulo da aceleração da gravidade à superfície da Lua é cerca de 1/6 do que se verifica à superfície da Terra.  
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4.1. Selecione a opção que compara corretamente a intensidade da força gravítica que atua sobre um mesmo corpo, 

quando colocado à superfície da Terra, FgTerra, e à superfície da Lua, FgLua. 

 

4.2. Considere um mesmo objeto em queda livre vertical, a partir de posições à mesma altura em relação ao solo, em 

duas situações distintas: numa situação, próximo da superfície da Lua, e noutra, próximo da superfície da Terra. 

Selecione a opção que relaciona corretamente o tempo de queda desse objeto, próximo da superfície terrestre, tTerra 

com o tempo de queda, próximo da superfície da Lua, tLua· 

 

4.3. Selecione o gráfico que traduz o modo como variam os módulos da velocidade de um corpo em movimento de 

queda livre vertical, próximo da superfície da Lua, vLua, e próximo da superfície da Terra, vTerra, em função do tempo de 

queda.  

 
5. Na figura (que não está à escala), está representada uma calha inclinada, que termina num troço horizontal. A 

superfície do troço horizontal está revestida por um material rugoso. Um paralelepípedo de massa 300 g foi abandonado 

na posição A, situada a uma altura de 25 cm em relação ao troço horizontal da calha. Entre as posições A e B, a 

dissipação de energia mecânica foi desprezável. Entre as posições B e C, que distam 60 cm entre si, foi dissipada 20% 

da energia mecânica inicial do sistema paralelepípedo + Terra. Considere que o paralelepípedo pode ser representado 

pelo seu centro de massa (modelo da partícula material) e considere o troço horizontal da calha como o nível de 

referência da energia potencial gravítica. 

 
Determine o módulo da aceleração do paralelepípedo, no percurso BC, admitindo que a aceleração se mantém 

constante ao longo desse percurso. Apresente todas as etapas de resolução. 

6. 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). 

6.1. Em qual dos intervalos de tempo seguintes, a resultante das 

forças que atuaram no sistema paraquedista + paraquedas teve o sentido contrário ao do movimento do sistema? 
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6.2. Qual foi a variação da energia cinética do sistema paraquedista + paraquedas, no intervalo de tempo [35; 42] s? 

 

6.3. No intervalo de tempo [45; 60] s, o sistema paraquedista + paraquedas: 

(A) esteve parado.  

(B) moveu-se com uma aceleração de módulo 10m s-2.  

(C) percorreu 150 m.  

(D) não esteve sujeito à ação de forças. 

7. Considere uma roda que, tendo apenas movimento de rotação em torno do seu eixo, efetua 50 rotações, em cada 

minuto, durante um determinado intervalo de tempo.  

7.1. Calcula o módulo da velocidade angular da roda, em radianos por segundo.  

7.2. Na figura estão representados essa roda e dois pontos, P e Q, de um dos seus raios. O módulo da aceleração do 

ponto P, no intervalo de tempo considerado, é: 

(A) superior ao módulo da aceleração do ponto Q.  

(B) inferior ao módulo da aceleração do ponto Q.  

(C) igual ao módulo da aceleração do ponto Q, sendo ambos nulos.  

(D) igual ao módulo da aceleração do ponto Q, sendo ambos diferentes de zero. 

8. Um sistema químico muito estudado é o que corresponde à 

reação entre o hidrogénio gasoso e o vapor de iodo para formar 

iodeto de hidrogénio, Hl. Esta reação reversível é traduzida pela 

seguinte equação química:  

𝐻2(𝑔)  +  𝐼2 (𝑔)  ⇄  2 𝐻𝐼(𝑔)  

À temperatura de 430 °C, fez-se reagir 0,500 mol de H2 (g) e 0,500 

mol de I2 (g), num recipiente fechado, de capacidade igual a 1,00 

L. A reação química progrediu, tendo-se estabelecido, num dado 

instante, uma situação de equilíbrio. Este equilíbrio foi depois 

perturbado pela adição de HI (g). Simulando esta situação 

experimental, obteve-se o gráfico apresentado na figura, que 

representa a evolução das concentrações dos reagentes e do 

produto da reação, ao longo do tempo, à mesma temperatura. 

8.1. Os instantes que correspondem ao estabelecimento do equilíbrio inicial, à igualdade das concentrações de 

reagentes e de produto, e à adição de HI (g), são, respetivamente,  

 

8.2. Escreva a expressão que traduz a constante de equilíbrio, Kc da reação em causa. Calcule o valor dessa constante, 

à temperatura referida. Apresente todas as etapas de resolução.  

8.3. O valor da constante de equilíbrio de uma reação química (__) das concentrações iniciais de reagentes e de 

produtos da reação, dá informação sobre a (__) da reação e (__) com a temperatura à qual a reação ocorre.  

(A) depende ... extensão ... varia  

(B) não depende ... velocidade ... não varia  

(C) não depende ... extensão ... varia  

(D) depende ... velocidade ... não varia 
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9. O trióxido de enxofre, SO3, pode decompor-se, em fase gasosa, originando dióxido de enxofre, SO2, e oxigénio, O2. 

A reação pode ser traduzida por: 

 

9.1. Considere que num recipiente de 2,0 dm3 se introduziram 4,0 mol de S03 (g), à temperatura T. Depois de o sistema 

químico atingir o equilíbrio, verificou-se que apenas 40% da quantidade inicial de SO3 (g) tinha reagido. Determine a 

constante de equilíbrio, Kc, da reação considerada, à temperatura T. Apresente todas as etapas de resolução.  

9.2. A reação de decomposição do S03 (g) é uma reação endotérmica, em que o sistema químico absorve 9,82 x104 J 

por cada mole de SO3 que se decompõe. A variação de energia, em joule (J), associada à decomposição de duas 

moles de S03 (g) será: 

 

10. O amoníaco, NH3, obtém-se industrialmente através do processo de Haber-Bosch, fazendo reagir, em condições 

apropriadas, hidrogénio e nitrogénio gasosos. A síntese do amoníaco pode ser traduzida por:  

3 𝐻2 (𝑔)  + 𝑁2 (𝑔)  ⇄  2 𝑁𝐻3 (𝑔)  

10.1. Fazendo reagir 6 moles de H2 (g) com 3 moles de N2 (g), seria possível obter: 

(A) 4 moles de NH3 (g), sendo o N2 (g) o reagente limitante.  

(B) 4 moles de NH3 (g), sendo o H2 (g) o reagente limitante.  

(C) 6 moles de NH3 (g), sendo o N2 (g) o reagente limitante.  

(D) 6 moles de NH3 (g), sendo o H2 (g) o reagente limitante. 

10.2. O gráfico apresentado na figura traduz o modo como varia a constante de equilíbrio Kc, 

daquela reação, em função da temperatura, T. 

Para essa reação, compare a energia envolvida na rutura e na formação das ligações químicas, 

fundamentando a sua resposta a partir da informação fornecida pelo gráfico. 

10.3. Considere que se fez reagir N2 (g) e H2 (g) num recipiente com a 

capacidade de 1 L. O gráfico da figura representa a evolução, ao longo do 

tempo, t , das concentrações das espécies envolvidas na reação de 

síntese do amoníaco, a temperatura constante. 

10.3.1. Qual é o valor do quociente da reação no instante inicial?  

10.3.2. Calcule o rendimento da reação 

de síntese. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

Professora Paula Melo Silva 

 

 


