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1. Um aluno A leva a sua mochila de massa 4 kg ao longo de um passeio com 10 m de comprimento, 

exercendo uma força de intensidade 50 N, com uma inclinação de 45º em relação à horizontal. 

 

1.1. Qual é o valor da força eficaz? (6 pontos) 

(A) 3,5 × 102𝑁 

(B) 50 𝑁 

(C) 3,5 × 101𝑁 

(D) 500 𝑁 

1.2. Um aluno B, ao transportar a mesma mochila, exerce uma força com orientação de 60º com a vertical. 

Qual deve ser a intensidade desta força, para que o trabalho exercido seja igual ao trabalho realizado pelo 

aluno A? (6 pontos) 

(A) 7 × 102𝑁 

(B) 7 × 101𝑁 

(C) 4 × 102𝑁 

(D) 4 × 101𝑁 

1.3. O aluno A faz o percurso com a mochila com velocidade constante. Isso só é possível porque o solo 

exerce uma força de atrito sobre a mochila. Calcule a intensidade da força de atrito, suposta constante. (6 

pontos) 

(A) 50 𝑁 

(B) 35𝑁 

(C) 350 𝑁 

(D) 40 𝑁 

1.4. O que acontecerá se a intensidade da força de atrito for inferior ao valor calculado na alínea anterior 

mas as restantes condições se mantiverem? (6 pontos) 

(A) A mochila não se irá movimentar. 

(B) A mochila manterá o movimento uniforme, no entanto com velocidade de valor superior. 

(C) A mochila irá movimentar-se com velocidade de valor cada vez maior. 

(D) A mochila manterá o movimento uniforme, no entanto com velocidade de valor inferior. 
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2. Um rapaz com 50 kg, partindo do repouso no ponto A, oscila sobre um lago através de uma corda de 6,4 

m de comprimento, presa a um ramo de uma árvore, como ilustrado na figura (que não se encontra à escala). 

 

Considere a superfície da água do lago como o nível de referência da energia potencial gravítica e considere 

que o rapaz pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). Ao longo do 

movimento não pode ser desprezada a ação da resistência do ar. 

2.1. Na primeira oscilação o rapaz não atinge a altura máxima no ponto D pois durante o movimento (___) 

de energia devido à ação de forças (___). (6 pontos) 

(A) … há dissipação … conservativas. 

(B) … não há dissipação … não conservativas. 

(C) … há dissipação … não conservativas. 

(D) … não há dissipação … conservativas. 

2.2. Considere que, partindo do repouso no ponto A, localizado a 3,0 m de altura da superfície do lago, o 

ponto de altura máxima atingida pelo rapaz foi o ponto C, a 2,5 m da mesma superfície. Determine a 

percentagem de energia dissipada, por ação das forças dissipativas, entre A e C. Apresente todas as etapas 

de resolução. (12 pontos) 

2.3. No trajeto (__) o trabalho realizado pela força gravítica que atua no rapaz é (__) variação da energia 

potencial gravítica do sistema rapaz + Terra. (6 pontos) 

(A) … AB … positivo e igual à 

(B) … BC … positivo e igual à 

(C) … AB … negativo e simétrico da 

(D) … BC … negativo e simétrico da 

2.4. Considere que, depois de vários balanços na corda e de parar no ponto B, o rapaz larga a corda e cai 

verticalmente na água, atingindo-a com uma velocidade de módulo 7,7 m/s. Determine o trabalho realizado 

pela resultante das forças que atua no rapaz durante a queda. Apresente todas as etapas de resolução. (12 

pontos) 
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3. 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).  

3.1. O trabalho realizado pelo peso do conjunto A, num percurso nessa pista, (6 pontos) 

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

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

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

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

3.2. 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: (6 pontos) 

(A) 𝑣𝐴 =
3

4
𝑣𝐵 

(B) 𝑣𝐴 =
4

3
𝑣𝐵 

(C) 𝑣𝐴 = √
3

4
𝑣𝐵 

(D) 𝑣𝐴 = √
4

3
𝑣𝐵 

4. Considere que um carrinho de brincar pode percorrer, sobre uma rampa, trajetórias retilíneas no sentido 

descendente ou no sentido ascendente.  

4.1. Na figura, apresenta-se o esboço do gráfico que pode representar a W soma 

dos trabalhos realizados pelas forças aplicadas no carrinho, W, em função da 

distância, d, percorrida pelo carrinho, à medida que este desce a rampa. Qual é o 

significado físico do declive da reta representada? (6 pontos) 

 

4.2. Conclua, justificando, se existe conservação da energia mecânica do sistema carrinho + Terra quando 

o carrinho sobe a rampa com velocidade constante. (12 pontos) 

5. A figura representa uma calha, com uma parte inclinada entre os pontos A e B de comprimento 2,20 

metros e que termina num troço horizontal BC. Um corpo com 200 g de massa é abandonado no ponto A e 

desliza ao longo da calha. Entre os pontos A e B, considera-se desprezável o atrito. Entre os pontos B e C, 

a superfície da calha é rugosa e, por isso, passa a atuar sobre o corpo uma força de atrito de intensidade 

0,5 N que faz com que o corpo pare no ponto C.  

 

Determine o comprimento da calha de A até C. (14 pontos) 
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6. Uma resistência variável R encontra-se ligada num circuito com uma diferença de potencial constante. 

Quando R=R1 a corrente elétrica é de 6,0 A. Quanto a resistência aumenta para R2=R1+10Ω a corrente 

elétrica diminui para 2,0 A. 

6.1. Determine R1 e a tensão elétrica nos terminais da resistência. Apresente todas as etapas de resolução. 

(12 pontos) 

6.2. Sabendo que a carga do eletrão é de -1,6×10-19 C, o número de eletrões que atravessam a seção reta 

do condutor na situação em que a resistência é R2, em 30 segundos é: (6 pontos) 

(A) 3,75 × 1020 

(B) 1,25 × 1019 

(C) 4,80 × 10−18 

(D) 3,75 × 10−18 

7. Considere uma solução de ácido nítrico cuja concentração é 3,94 mol/dm3, contendo 22,0%, em massa, 

de HNO3 (M = 63,02 g/mol). 

7.1. Calcule a massa volúmica da solução. Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos) 

7.2. A partir daquela solução, preparou-se uma solução mais diluída, de concentração 7,88×10-3 mol/dm3. 

Quantas moléculas de ácido nítrico existirão, no total, em 250 cm3 da solução mais diluída? (6 pontos) 

(A) 0,00197 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑁𝑂3 

(B) 3,27 × 10−27 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑁𝑂3 

(C) 1,19 × 1021 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑁𝑂3 

(D) 1,19 × 1024 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑁𝑂3 

8. Considere a reação de combustão do metano: 𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔) e a tabela seguinte: 

Energia de ligação (kJ/mol) 

C≡O C=O C-H O-H O-O O=O 

1072 799 414 463 146 498 

Quando uma mole de metano reage com duas moles de oxigénio originando uma mole de dióxido de carbono 

e duas moles de água são (___) de energia sendo a reação classificada de (___). (6 pontos) 

(A) Libertados 798 kJ…exotérmica 

(B) Absorvidos 798 kJ… endotérmica 

(C) Absorvidos 927 kJ… endotérmica 

(D) Libertados 2048 kJ… exotérmica 

9. As substâncias mais abundantes na atmosfera, o nitrogénio (N2) e o oxigénio (O2), interagem com a 

radiação proveniente do Sol e envolvem-se em processos fotoquímicos que funcionam como filtros solares. 

Os clorofluorcarbonetos (CFC) são derivados halogenados dos hidrocarbonetos que também têm um papel 

muito ativo na atmosfera. 

9.1. Sabendo que a energia de dissociação do nitrogénio é de 946 kJ/mol e que a sua energia de ionização 

é 1505 kJ/mol, conclua, justificando qual as espécies químicas, N2
+ ou N●, será formada quando uma 

molécula de N2 absorve um fotão de energia 3,0×10-18 J. Apresente todas as etapas de resolução. (12 

pontos) 
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9.2. Os clorofluorcarbonetos são moléculas: (6 pontos) 

(A) Muito estáveis na troposfera e voláteis. 

(B) Instáveis na troposfera e não são voláteis. 

(C) Estáveis na estratosfera e voláteis. 

(D) Instáveis na estratosfera e não são voláteis. 

9.3. O oxigénio origina, por fotodissociação, partículas que intervêm na formação da molécula de ozono na 

estratosfera. Identifique essas partículas: (6 pontos) 

(A) 𝑂 ∙ 

(B) 𝑂2
+ 

(C) 𝑂2− 

(D) 𝑂2 ∙ 

10. O gás natural, terceiro combustível fóssil mais importante, é uma mistura de gases cujo principal 

constituinte é o metano, CH4, presente numa percentagem média, em volume de 80%. Neste combustível 

encontram-se também outros compostos, como o etano, o propano, o butano, o metilbutano, o nitrogénio, 

N2, o dióxido de carbono, CO2, e o sulfureto de hidrogénio, H2S. Estes dois últimos constituintes são 

eliminados, ainda, no local da extração. 

10.1. Selecione a opção que apresenta uma configuração eletrónica para o átomo de carbono. (6 pontos) 

(A) 1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
22𝑝𝑦

02𝑝𝑧
0 

(B) 1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
12𝑝𝑦

12𝑝𝑧
03𝑠1 

(C) 1𝑠22𝑠32𝑝𝑥
12𝑝𝑦

02𝑝𝑧
0 

(D) 1𝑠12𝑠12𝑝𝑥
12𝑝𝑦

12𝑝𝑧
1 

10.2. Relativamente à molécula de H2S pode afirmar-se que: (6 pontos) 

(A) Existem duas ligações covalentes simples e dois pares de eletrões não ligantes. 

(B) Existe uma ligação covalente dupla e oito eletrões ligantes. 

(C) Existem duas ligações covalentes duplas e quatro eletrões ligantes. 

(D) Existe uma ligação covalente dupla e dois pares de eletrões ligantes. 

10.3. Selecione a opção que contém as moléculas referidas por ordem decrescente de ângulo de ligação: 

(6 pontos) 

(A) H2S, NH3, CO2 

(B) CO2, NH3, H2S 

(C) NH3, H2S, CO2  

(D) CO2, H2S, NH3 

10.4. A expressão que permite determinar o teor de CH4 no gás natural em ppmV é: (6 pontos) 

(A) 80 × 106 

(B) 0,8 × 106 

(C) 
80

104 

(D) 
80

106 
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10.5. Selecione a fórmula de estrutura que pode representar a molécula de metilbutano. (6 pontos) 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


