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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 10  
Global 

1. O ar seco é uma mistura gasosa constituída essencialmente por nitrogénio, N2 (g), e por oxigénio, O2 (g), na qual 

existem ainda componentes minoritários como o árgon, Ar (g), e o dióxido de carbono, CO2 (g). Considere que o teor 

de CO2 (g) no ar seco é, aproximadamente, 0,05 % (m/m).  

1.1. Calcula o teor de CO2 (g) no ar seco, em ppm. 

1.2. Calcula a quantidade de CO2 que existirá numa amostra de 1 kg de ar seco. 

2. Considere que em 100 g de ar seco existem 23,14 g de O2 (g) e que, nas condições normais de pressão e de 

temperatura (PTN), a massa volúmica do ar seco é 1,30 g dm-3. Determine a percentagem em volume de O2 (g) no ar 

seco. Apresente todas as etapas de resolução. 

3. A molécula de CO2 apresenta geometria linear, porque:  

(A) é uma molécula triatómica. 

(B) é uma molécula simétrica. 

(C) não existem eletrões de valência não ligantes no átomo de carbono. 

(D) existem eletrões de valência não ligantes nos átomos de oxigénio. 

4. Explique, com base nas configurações eletrónicas dos átomos de carbono e de oxigénio no estado fundamental, 

porque é que o raio atómico do carbono é maior do que o raio atómico do oxigénio. Apresente num texto a explicação 

solicitada. 

5. Um dos iões mais abundantes na ionosfera é o ião O+ (g). A configuração eletrónica de valência do ião O+ (g) no 

estado fundamental apresenta, no total, 

(A) dois eletrões desemparelhados. 

(B) três eletrões desemparelhados. 

(C) duas orbitais completamente preenchidas. 

(D) três orbitais completamente preenchidas. 

6. À pressão constante de 1 atm, a capacidade térmica mássica do ar é cerca de 1/4 da capacidade térmica mássica 

da água. Considere uma amostra de ar e uma amostra pura de água, de massas mar e 2mar, respetivamente, às quais 

foi fornecida a mesma energia, como calor, à pressão constante de 1 atm. A variação da temperatura da amostra de 

ar, comparada com a variação da temperatura da amostra de água, será, aproximadamente, 

(A) duas vezes menor. 

(B) duas vezes maior. 

(C) oito vezes menor. 

(D) oito vezes maior. 

7. Quando se liga um aquecedor, estabelecem-se correntes de convecção no ar. Nestas correntes, 

(A) o ar quente, menos denso, sobe e o ar frio, mais denso, desce. 

(B) o ar quente, mais denso, desce e o ar frio, menos denso, sobe. 

(C) o ar quente, menos denso, desce e o ar frio, mais denso, sobe. 

(D) o ar quente, mais denso, sobe e o ar frio, menos denso, desce. 

8. Foi realizado um trabalho de 240 J sobre uma amostra de ar, tendo a energia interna da amostra diminuído 500 J. 

No processo termodinâmico considerado, a amostra 

(A) cedeu 260 J, como calor. 

(B) recebeu 260 J, como calor. 

(C) cedeu 740 J, como calor. 

(D) recebeu 740 J, como calor. 
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9. A figura representa parte da trajetória de um balão meteorológico que sobe na 

atmosfera, com velocidade de módulo praticamente constante. Considere que o 

balão pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula 

material) e que a variação do módulo da aceleração gravítica com a altura em 

relação ao solo é desprezável. 

9.1. O trabalho realizado pelo peso do balão entre as posições C e D 

(A) é superior ao trabalho realizado pelo peso do balão entre as posições A e B. 

(B) é igual ao trabalho realizado pelo peso do balão entre as posições A e B. 

(C) é independente da massa do balão. 

(D) depende apenas da massa do balão. 

9.2. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a energia mecânica, Em, do sistema balão + Terra, em 

função da altura, h, do balão em relação ao solo, entre as posições A e D? 

 

9.3. De acordo com o teorema da energia cinética, o trabalho que seria realizado pela resultante das forças que atuam 

no balão é igual à variação da energia cinética do balão. Conclua, com base neste teorema, qual é a intensidade da 

resultante das forças que atuam no balão, no deslocamento entre as posições A e B. Apresente num texto a 

fundamentação da conclusão solicitada. 

9.4. Admita que o balão, de massa 600 g, movendo-se com uma velocidade de módulo 5,8 m s-1, demora 45 s a 

deslocar-se da posição A até à posição B. Calcule a soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas que 

atuam no balão entre as posições A e B. Apresente todas as etapas de resolução. 

10. O ácido metanoico, HCOOH também conhecido por ácido fórmico, é um ácido monoprótico fraco. Quantos eletrões 

de valência existem, no total, na molécula de ácido metanoico? 

11. 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). 

11.1. O trabalho realizado pelo peso do conjunto A, num percurso nessa pista, 

(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. 

11.2. 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 ¾ da massa do conjunto B, a energia cinética do conjunto A será igual à 

energia cinética do conjunto B quando: 
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11.3. Admita que, num determinado intervalo de tempo, os conjuntos A 

e B se movem paralelamente um ao outro, num troço retilíneo da pista 

horizontal. Considere um referencial unidimensional, Ox, paralelo à 

trajetória dos conjuntos nesse troço. Na figura, encontram-se 

representados os esboços dos gráficos das componentes escalares da 

velocidade, vx, dos conjuntos A e B, segundo o referencial Ox, em 

função do tempo, t, no intervalo de tempo considerado. Conclua se a 

soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas que 

atuam no conjunto A, no intervalo de tempo [0, t2], é positiva ou negativa. 

Apresente num texto a fundamentação da conclusão solicitada. 

12. Considere amostras puras de gelo fragmentado, à pressão de 1 atm e à temperatura de fusão (0,0ºC). 

12.1. Admita que uma dessas amostras de gelo se encontrava inicialmente a −10ºC. Qual foi a variação de temperatura, 

expressa em kelvin, dessa amostra, até ficar à temperatura de fusão? 

 

12.2. Enquanto uma pequena amostra de gelo se funde, a sua energia interna: 

(A) mantém-se constante, porque a sua temperatura se mantém constante. 

(B) aumenta, porque a sua temperatura aumenta. 

(C) mantém-se constante, apesar de a sua temperatura aumentar. 

(D) aumenta, apesar de a sua temperatura se manter constante. 

13. Num recipiente, introduz-se uma amostra de 150 g de gelo, à temperatura de 0,0ºC, e uma amostra de água, à 

temperatura de 20,0ºC. 

13.1. Determine a massa mínima de água, a 20,0ºC, que será necessário adicionar à amostra de gelo para que esta 

apenas se funda, ficando a mistura em equilíbrio térmico à temperatura de 0,0ºC. Admita que não há trocas de energia 

entre a mistura obtida e a sua vizinhança. A energia necessária à fusão de 1,0 kg de gelo é 3,34 ×105 J. Apresente 

todas as etapas de resolução. 

13.2. Para que a amostra de água adicionada ao gelo ficasse à temperatura de 20,0 ºC, forneceu-se-lhe energia com 

uma fonte de 250 W, durante 1,5 minutos. Neste processo, a energia interna da água aumentou 1,4 ×104 J. Qual foi o 

rendimento do processo de aquecimento da água? 

 

14. Considere uma mistura gasosa constituída por 

76,5% (m/m) de nitrogénio, N2 (g), e por 23,5% 

(m/m) de oxigénio, O2 (g). Na figura, está 

representado um gráfico do volume, V, ocupado por 

um gás ideal (como é o caso da mistura gasosa 

considerada) em função da quantidade, n, de gás, a 

20 ºC e 1 atm. 

14.1. Qual é o significado físico do declive da reta 

representada? 

14.2. Calcule a massa volúmica da mistura gasosa, 

a 20 ºC e 1 atm. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

15. Calcule o número de átomos que existem numa amostra pura de 100 g de N2 (g). 
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16. Na representação da molécula de N2 na notação de Lewis, quantos eletrões, no total, devem estar representados? 

17. A energia, transferida como calor, necessária para dissociar 1 mol de moléculas de N2 (g), a pressão constante, é 945 kJ. A 

variação de entalpia associada à obtenção de 4 mol de átomos de nitrogénio, em fase gasosa, a partir de 2 mol de N2 (g) é: 

 

18. Os eletrões de valência do átomo de nitrogénio, no estado fundamental, encontram-se distribuídos por:  

(A) duas orbitais, uma das quais apresenta menor energia do que a outra. 

(B) quatro orbitais, uma das quais apresenta menor energia do que as outras. 

(C) quatro orbitais, apresentando todas a mesma energia. 

(D) duas orbitais, apresentando ambas a mesma energia. 

19. Um dos dois isótopos naturais do nitrogénio tem número de massa 15. Quantos neutrões existem, no total, no núcleo de um 

átomo desse isótopo? 

(A) 7 neutrões. 

(B) 8 neutrões. 

(C) 14 neutrões. 

(D) 15 neutrões. 

20. Qual é o elemento do 2.º período da tabela periódica cujos átomos, no estado fundamental, apresentam menor raio atómico? 

21. As moedas de 10 cêntimos de euro são compostas por ouro nórdico, uma liga metálica constituída por cobre (Cu), alumínio (Al), 

zinco (Zn) e estanho (Sn). 

21.1. O cobre e o zinco são elementos ___________ , que se situam no mesmo ___________ da tabela periódica. 

(A) de transição ... período 

(B) de transição ... grupo 

(C) representativos ... período 

(D) representativos ... grupo 

21.2. Um dos isótopos naturais do cobre é o cobre-63. Quantos neutrões existem no núcleo de um átomo deste isótopo do cobre? 

(A) 29 neutrões. 

(B) 34 neutrões. 

(C) 63 neutrões. 

(D) 92 neutrões. 

21.3. O ião Al3+ tem ___________ eletrões, distribuídos por ___________ orbitais. 

(A) dez ... três 

(B) dez ... cinco 

(C) dezasseis ... cinco 

(D) dezasseis ... nove 

21.4. As moedas de 10 cêntimos de euro têm uma massa de 4,10 g. No ouro nórdico, a percentagem, em massa, de cobre é 89%. 

Determine o número de átomos de cobre numa moeda de 10 cêntimos de euro. Apresente todas as etapas de resolução. 

22. Numa molécula de metano, há, no total, _______ eletrões de valência, ______ eletrões de valência não ligantes. 

(A) oito ... existindo 

(B) oito ... não existindo 

(C) quatro ... existindo 

(D) quatro ... não existindo 

23. Qual é a geometria da molécula de metano? 

24. O iodo, I2 (g), reage com o hidrogénio, H2 (g), em fase gasosa, formando-se iodeto de hidrogénio, HI (g). A reação pode ser 

traduzida por: 

 

Nesta reação, a variação de entalpia associada à formação de 2 mol de HI (g) é -9,2 kJ. 

A energia de ligação em H2 (H-H) é 436,4 kJ mol-1 e a energia de ligação em HI (H-I) é 298,3 kJ mol-1. Qual é a energia que se 

liberta quando se forma 1 mol de ligações I-I em I2? 

 


