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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 8E  
Global 

1. Empurra-se um caixote ao longo de uma rampa, exercendo uma força F que transfere 140 J de 

energia. Determine a massa do caixote sabendo que a intensidade do peso é 20% do valor da 

força aplicada. 

 

2. Observe o esquema de circuito em que o amperímetro marca 

250 mA. 

 

2.1. Determine a diferença de potencial nos terminais das resistências em paralelo. 

2.2. Determine as correntes que passam nas resistências de 2,0 Ω e de 9,0 Ω. 

2.3. Determine a força eletromotriz do gerador sabendo que a sua resistência interna é 1,5 Ω. 

3. Considere uma amostra de ar atmosférico, constituída por dinitrogénio e dioxigénio, com percentagens, em volume, de 78% e 

21%, respetivamente, contida num balão indeformável, de capacidade 5 dm3, nas condições PTN. 

 

3.1. Selecione a expressão que permite calcular a quantidade de matéria de dioxigénio presente no balão.  

 
3.2. Calcule o número de átomos de nitrogénio presentes no balão. Apresente todas as etapas da resolução. 

3.3. Determine a fração molar do dinitrogénio presente na amostra. 

4. A troposfera terrestre contém, para além da mistura de dinitrogénio e de dioxigénio, materiais dispersos, sólidos e líquidos. Esses 

materiais dispersos, bem como a mistura gasosa, consistem em misturas de duas ou mais substâncias que se designam por 

dispersões e que podem ser classificadas de acordo com as dimensões das partículas que as constituem. Elabore um pequeno 

texto onde explore os seguintes tópicos: identificação dos tipos de dispersões que existem na troposfera; classificação dos tipos de 

dispersões com base no tamanho das partículas que as constituem; apresentação de um exemplo de cada tipo de dispersão. 

 

5. A água do mar é constituída por uma solução de vários tipos de sais minerais dissolvidos ao longo 

dos tempos, originados pela erosão causada pela chuva, vento, mar e caudais dos rios e subsequente 

arrasto dessas partículas das rochas em terra para o mar. A tabela seguinte apresenta a concentração 

molar de alguns sais presentes numa amostra de água do mar. 

 

5.1. Selecione a opção que contém a expressão que permite calcular a massa de cloreto de sódio, 

NaCℓ, existente em cada 100 mL da água considerada. 

 

5.2. Selecione a opção que traduz a quantidade de matéria de aniões cloreto existentes por litro de água do mar. 

 

5.3. Sendo 1,017 g/mL a massa volúmica da água do mar considerada, calcula a percentagem em massa de iões magnésio. 

6. As reações químicas estão presentes no nosso dia a dia e ocorrem quando há formação de novas substâncias diferentes das 

iniciais. Tal facto só é possível devido à rutura de ligações químicas que unem os átomos das substâncias iniciais e à formação de 

novas ligações químicas, após rearranjo dos átomos, para originar novas substâncias. 
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Selecione a opção que contém os termos que completam corretamente a seguinte frase: A rutura de ligações químicas é um 

processo (__) e a formação de novas ligações químicas é um processo (__). 

(A) …  exoenergético  …  endoenergético 

(B) …  endoenergético  …  exoenergético 

(C) …  endoenergético  …  endoenergético 

(D) …  exoenergético  …  exoenergético 

 

7. A reação do dinitrogénio com o di-hidrogénio permite obter o amoníaco, de acordo com a seguinte equação química: 

 
7.1. Podemos classificar o processo de produção de amoníaco de endoenergético ou exoenergético? 

7.2. Considere as energias de ligação que a seguir se apresentam. 

 
7.2.1. Calcule a energia envolvida na quebra das ligações dos reagentes. 

7.2.2. Calcule a energia envolvida na formação de novas ligações. 

7.2.3. Selecione o digrama de energia que traduz o processo de produção do amoníaco. 

 

8. Uma esfera com 200 g de massa está presa num ponto por um fio de massa desprezável, conforme mostra a figura. A esfera 

oscila entre as posições A e C, passando pela posição B. Considere desprezáveis as forças de atrito. 

 

8.1. Selecione a opção que tem o valor do trabalho realizado pelo peso da esfera quando esta 

se desloca da posição B até A. 

(A) 0,2 J 

(B) – 20 J 

(C) – 0,2 J 

(D) 20 J 

8.2. Determine o valor da velocidade do centro de massa da esfera na posição B para que esta oscile entre as posições A e C. 

8.3. Determine o valor da velocidade no ponto B quando a esfera oscila entre duas posições a uma altura de 20 cm. 

9. Responde às questões: 

(A) Definição de Corrente elétrica. 

(B) Definição de Diferença de potencial elétrico. 

(C) Definição de Resistência elétrica. 

(D) Qual a função de um gerador.  

(E) Quais as características de um gerador. 

(F) Traduz por uma equação a conservação da energia num circuito elétrico. 

(G) Distingue corrente contínua de corrente alternada. 

(H) Como depende a resistência de um condutor com as suas características geométricas. 

(I) Relaciona o LED com o efeito de Joule. 

(J) Define efeito de Joule. 

(K) Em que condições um sistema pode ser representado pelo seu centro de massa? 

(L) Distingue sistema mecânico de sistema termodinâmico. 

(M) Associa os conceitos de energia cinética e energia potencial aos seus conceitos. 

(N) Define forças conservativas. 

(O) Define potência. 

(P) Enuncia o teorema da energia cinética. 

 


