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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 8C  
Global Física 

1. Considere o circuito elétrico esquematizado na figura onde estão 

intercalados três condutores puramente dissipativos. 

1.1. Qual é o tipo de associação dos condutores de 3 Ω e de 6 Ω? 

 

1.2. Tendo em conta os dados dos aparelhos de medida intercalados no 

circuito, indique qual das afirmações seguintes está correta. 

(A) A quantidade de carga elétrica que atravessa a secção dos 

condutores deste circuito, em cada segundo, é de 2,0 C. 

(B) A quantidade de carga elétrica que atravessa a secção dos condutores deste circuito, em cada segundo, é de 

2,0 A. 

(C) A energia elétrica transferida para o circuito, em cada segundo, é de 12 V. 

(D) A energia elétrica transferida para o circuito, em cada segundo, é de 2,0 A. 

1.3. Determine a diferença de potencial entre os terminais da resistência de 6 Ω. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

1.4. O que acontece neste circuito, caso se abra o interruptor Y? 

(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. 

2. Um bloco de madeira, com massa de 500 g, é lançado na base de um plano inclinado 

com velocidade de módulo 4,0 m s−1 e sobe sobre ele até parar. Durante o movimento, 

o bloco está sujeito a uma força de atrito com módulo de 3,0 N. Calcule a distância que 

o bloco percorre sobre o plano, com 30º de inclinação, até parar. Apresente todas as 

etapas de resolução. 

3. Com o objetivo de estudar a curva característica de uma pilha, um grupo de alunos 

realizou uma atividade laboratorial, na qual foi montado o circuito esquematizado na figura. 

Fazendo variar a resistência elétrica do circuito, os alunos mediram a diferença de potencial 

elétrico nos terminais da pilha e a corrente elétrica que atravessa o circuito para cada 

posição do reóstato.  

Posteriormente, construíram o gráfico U = f(I) e traçaram a reta que melhor se ajustava ao 

conjunto de valores experimentais, tendo obtido a expressão: U=12,0-2,0 I 

3.1. Qual é a leitura esperada no voltímetro quando o interruptor está aberto? 

3.2. Indique o valor da resistência interna da pilha. 
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3.3. Determine o rendimento energético da pilha quando o circuito é atravessado por uma corrente elétrica de 2,7 A. 

3.4. Se os alunos repetissem a experiência depois da pilha ter sido utilizada obteriam um valor __________ para a 

força eletromotriz da pilha e um valor __________ para a resistência interna da pilha. 

(A) … inferior … superior 

(B) … inferior … inferior 

(C) … superior … inferior 

(D) … superior … superior 

4. um cientista concebeu um modelo atómico para o átomo de hidrogénio, em que a energia de cada nível eletrónico é 

quantizada. (Nota 1 eV= 1,6×10-19 J) 

4.1. Identifique o modelo em causa e explique, usando elementos da figura, o 

significado de energia quantizada. 

4.2. Selecione a opção que permite calcular a frequência, f, expressa em Hz (ou s–1), 

de um fotão da radiação emitida quando um eletrão faz a transição indicada na figura 

pelo número 9. 

 

4.3. Uma parte do espetro de emissão do átomo de hidrogénio está representada na figura. 

 

Identifique a zona do espetro representada e estabeleça uma correlação entre as riscas observadas neste espetro e a 

parte que lhe corresponde na figura das transições.        

4.4. Calcule a energia de 2,5 mol de fotões correspondentes à risca indicada com a seta no espetro. Apresente todos 

os passos de resolução. 

5. Na tabela seguinte apresentam-se os valores da energia de ligação e do comprimento de ligação de duas 

substâncias elementares constituídas por átomos de elementos que pertencem ao mesmo grupo da Tabela Periódica. 

 

5.1. Selecione a opção que justifica o facto de a energia de ligação da molécula de I2 ser menor do que a energia de 

ligação da molécula de Br2. 

(A) A distância internuclear em I2 é maior do que em Br2. 

(B) O raio atómico de Br é maior do que o raio atómico de I. 

(C) O número de eletrões ligantes na molécula de Br2 é maior do que na molécula de I2. 

(D) O número de eletrões ligantes na molécula de I2 é maior do que na molécula de Br2. 

5.2. O tetraclorometano é constituído por quatro átomos de cloro ligados ao carbono, cuja fórmula química molecular 

é CCℓ4. Represente a fórmula de estrutura do tetraclorometano e indique a sua geometria molecular. 

 


