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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 11  
Global 

1. Nas autoestradas, os telefones dos postos SOS são alimentados com painéis fotovoltaicos. Considere um painel 

fotovoltaico, de área 0,50 m2 e de rendimento médio 10%, colocado num local onde a irradiância solar média é 600 W 

m-2. Calcula a potência útil desse painel, expressa em W. 

2. Os satélites estão, geralmente, equipados com painéis fotovoltaicos, que produzem energia elétrica para o 

funcionamento dos sistemas de bordo. Considere que a irradiância solar média, ao nível da órbita de um satélite, é 

1,3x103 W m-2.  

2.1. Para que a irradiância solar média num painel colocado nesse satélite seja 1,3x103 W m-2, esse painel terá de estar 

orientado segundo um plano  

(A) perpendicular à direção da radiação incidente, e poderá ter uma área diferente de 1m2.  

(B) perpendicular à direção da radiação incidente, e terá que ter uma área de 1m2.  

(C) paralelo à direção da radiação incidente, e terá que ter uma área de 1m2.  

(D) paralelo à direção da radiação incidente, e poderá ter uma área diferente de 1m2.  

2.2. Admita que o satélite está equipado com um conjunto de painéis fotovoltaicos, adequadamente orientados, de 

rendimento médio 20% e de área total 12 m2. Determine a energia elétrica média, em quilowatt-hora (kW h), produzida 

por aquele conjunto de painéis fotovoltaicos durante um dia. Apresente todas as etapas de resolução.  

3. Os coletores solares permitem aproveitar a radiação solar para 

aquecer um fluido que circula no interior de tubos metálicos. Para uma 

maior eficiência, esses tubos estão em contacto com uma placa 

coletora, como representado na figura.   

3.1. Apresente a razão pela qual a placa coletora é, normalmente, 

metálica e a razão pela qual é de cor negra.  

3.2. Um fabricante de componentes de coletores solares testou dois 

materiais diferentes cobre e aço inoxidável. Forneceu a mesma 

quantidade de energia a uma placa de cobre e a uma placa de aço 

inoxidável, de igual massa e de espessura idêntica, colocadas sobre 

suportes isoladores. Verificou que a placa de cobre sofreu uma elevação de temperatura superior à da placa de aço. 

Esse teste permitiu concluir que a ____ do cobre é ____ à do aço.  

(A) condutividade térmica ... superior  

(B) condutividade térmica ... inferior  

(C) capacidade térmica mássica ... inferior  

(D) capacidade térmica mássica ... superior 

3.3. Pretende-se instalar um sistema de coletores solares, com rendimento de 40%, para aquecimento de água, numa 

habitação que consome, em média, nesse aquecimento, 8,8 kW h por dia. Determine a área de coletores a ser 

instalada, admitindo que estes vão ser colocados numa posição em que a energia da radiação incidente na sua 

superfície é, em média, 3,6 x 109 J, por ano e por m2 de área de coletores. Apresente todas as etapas de resolução. 

4. Uma lata contendo uma amostra de um refrigerante sem gás foi exposta à luz solar. Na figura, está representado o 

gráfico da temperatura, , da amostra em função do tempo, t, de exposição da lata à luz solar, no intervalo de tempo 

em que os dados foram registados. 
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4.1. Considere que a capacidade térmica mássica do refrigerante é 4,2 x 

103 J kg-1 ºC-1 e que a massa da amostra é 0,34 kg. Qual foi a variação 

da energia interna da amostra, no intervalo de tempo [0; 76] min?  

4.2. Admita que a potência da radiação incidente na superfície da lata se 

manteve constante no intervalo de tempo em que os dados foram 

registados. No intervalo de tempo [0; 76] min, terá ocorrido uma diminuição 

(A) da taxa temporal de absorção de energia pela superfície da lata.  

(B) da taxa temporal de emissão de energia pela superfície da lata.  

(C) da diferença entre as taxas temporais de absorção e de emissão de energia pela superfície da lata.  

(D) da soma das taxas temporais de absorção e de emissão de energia pela superfície da lata.  

4.3. Considere a amostra do refrigerante, de massa 0,34 kg e à temperatura de 27 °C, e uma outra amostra do mesmo 

refrigerante, de massa 0,20 kg e à temperatura de 5 °C. Admita que estas amostras foram misturadas num recipiente 

termicamente isolado e que a transferência de energia entre a mistura e o recipiente foi desprezável. Calcula a 

temperatura à qual a mistura atingiu o equilíbrio térmico. 

5. Nem o calor nem o trabalho são formas de energia. O calor é a energia que se transfere entre corpos, como resultado 

de uma diferença de temperatura entre eles, fluindo a energia do corpo que se encontra a temperatura mais elevada 

para o corpo que se encontra a temperatura mais baixa. Antes dessa transferência, não existe calor armazenado na 

fonte, nem passa a existir calor acumulado no recetor após a transferência. Mas há energia armazenada na fonte antes 

da transferência, e a energia do recetor passa a ser mais elevada após a transferência, por exemplo, se o recetor for 

gelo, parte dele pode fundir-se.  

5.1. O calor  

(A) é uma forma de energia interna.  

(B) é uma propriedade que depende da temperatura a que um corpo se encontra.  

(C) é um fluido que pode ser transferido de um corpo para outro.  

(D) é uma energia transferida.  

5.2. Considere um sistema fechado que cedeu 400 J, como calor, tendo sido sobre ele realizado um trabalho de 300 

J. Qual foi a variação da energia interna do sistema?  

5.3. Numa experiência, forneceu-se uma energia de 92,0 kJ a 400 g de gelo, inicialmente a -10,0 °C. Admita que toda 

a energia fornecida contribuiu para o aumento da energia interna do gelo e que não houve outras trocas de energia 

entre o gelo e o exterior. A energia necessária à fusão de 1,0 kg de gelo é 3,34 x 105 J e o ponto de fusão da água, 

nas condições da experiência, é 0,0 °C. Calcule a massa de gelo que não se fundiu. Apresente todas as etapas de 

resolução.  A capacidade térmica mássica do gelo é de 2,11X103 J kg-1 ºC-1. 

6. Uma bola é abandonada de uma altura, h, em relação ao solo. Na figura, desenhada à escala, estão representadas 

a altura máxima em relação ao solo atingida pela bola após o primeiro ressalto, hA, e a altura máxima em relação ao 

solo atingida pela bola após o segundo ressalto, hB. Considere desprezável a força de resistência do ar, e admita que 

a bola pode ser representada pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). 
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6.1. Considere a escala representada na figura e admita que a percentagem de energia dissipada é a mesma em cada 

ressalto. Determine a altura, h, da qual a bola foi abandonada. Apresente todas as etapas de resolução.  

6.2. Explique porque é que a altura máxima atingida pela bola após cada ressalto é sucessivamente menor. 

7. Considere um automóvel que, devido a uma falha no sistema de travagem, entra numa escapatória de uma 

autoestrada com uma velocidade de módulo 25,0 m s-1. Admita que a massa do conjunto automóvel + ocupantes é 

1,20x103 kg. Considere que o automóvel pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula 

material).  

7.1. A Figura representa o percurso do automóvel na escapatória, imobilizando-se aquele a uma altura de 4,8 m em 

relação à base da rampa, após ter percorrido 53,1 m. A figura não está à escala. 

 

Calcule a intensidade da resultante das forças não conservativas que atuam sobre o automóvel na direção do 

deslocamento, no percurso considerado. Admita que essas forças se mantêm constantes e que a sua resultante tem 

sentido contrário ao do movimento. Apresente todas as etapas de resolução. 

7.2. Considere que o automóvel entra na escapatória, nas mesmas condições. Se a intensidade das forças dissipativas 

que atuam sobre o automóvel fosse maior, verificar-se-ia que, desde o início da escapatória até ao ponto em que o 

automóvel se imobiliza, a variação da energia  

(A) potencial gravítica do sistema automóvel-Terra seria maior.  

(B) cinética do automóvel seria maior.  

(C) potencial gravítica do sistema automóvel-Terra seria menor.  

(D) cinética do automóvel seria menor.  

7.3. Suponha que a escapatória não tinha o perfil representado na figura anterior mas tinha o perfil representado na 

figura seguinte e que o automóvel se imobilizava à mesma altura (4,8 m). A figura não está à escala. 

 

Selecione a opção que compara corretamente o trabalho realizado pela força gravítica aplicada no automóvel, desde 

o início da escapatória até ao ponto em que o automóvel se imobiliza, na situação A, WA, e na situação B, WB. 

 

8. Calcule o número de átomos que existe numa amostra de 48 g de oxigénio, O2 (g). Apresente todas as etapas de 

resolução. 

9. O cloreto de potássio é constituído pelos iões K+ e Cl-.  

9.1. A amostra considerada contém 2,68 molde KCI. Quantos iões existem, no total, na amostra? Apresente o resultado 

com três algarismos significativos.  

9.2. Os iões K+ e Cl-, no estado fundamental, apresentam: 

(A) ambos apenas seis eletrões de valência.  

(B) o mesmo número de orbitais de valência.  

(C) configurações eletrónicas diferentes.  

(D) ambos apenas cinco orbitais ocupadas. 
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10. Em 1898, W. Ramsay isolou, do ar, um gás até aí desconhecido. O espectro de emissão desse gás permitiu concluir 

que ele era formado por um elemento químico que nunca tinha sido identificado, a que chamaram árgon.  

10.1. Explique como terá sido possível concluir, a partir do espectro de emissão do gás na região do visível, que este 

gás era constituído por um elemento químico que nunca tinha sido identificado. Comece por referir o que se observa 

num espectro atómico de emissão, na região do visível.  

10.2. Um dos isótopos do árgon, Ar, tem número de massa 40. Quantos neutrões existem, no total, no núcleo de um 

átomo desse isótopo? 

11. A energia de ionização do oxigénio é 1,31x103 kJ mol-1. A energia mínima necessária para remover um eletrão de 

um átomo de oxigénio no estado fundamental, isolado e em fase gasosa é  

(A) 2,18 x 10-24 J, sendo o eletrão removido de uma qualquer orbital de valência.  

(B) 2,18 x 10-24 J, sendo o eletrão removido de uma orbital 2p.  

(C) 2,18 x 10-18 J, sendo o eletrão removido de uma qualquer orbital de valência.  

(D) 2,18 x 10-18 J, sendo o eletrão removido de uma orbital 2p. 

12. Explique, com base nas configurações eletrónicas dos respetivos átomos no estado fundamental, porque é que o 

potássio reage mais vigorosamente com a água do que o lítio.  

13. O ião cianeto, CN-, constituído pelos elementos químicos carbono e nitrogénio, é muito tóxico.  

13.1. O ião cianeto apresenta, no total, o mesmo número de eletrões que a molécula N2. O ião CN- apresenta, assim, 

no total,  

(A) catorze eletrões, seis dos quais são de valência.  

(B) dez eletrões, sete dos quais são de valência.  

(C) dez eletrões, seis dos quais são de valência.  

(D) catorze eletrões, dez dos quais são de valência.  

13.2. No ião cianeto, a ligação entre o átomo de carbono e o átomo de nitrogénio é uma ligação covalente tripla, tal 

como a ligação entre os átomos de nitrogénio na molécula N2. Preveja, justificando com base nas posições relativas 

dos elementos carbono e nitrogénio na tabela periódica, qual das ligações, C ≡ N ou N ≡ N, apresentará maior energia 

de ligação. 

14. O amoníaco, NH3(g), é um composto molecular que se encontra em fase gasosa à temperatura e pressão 

ambientes.  

14.1. A representação da molécula de NH3 através da notação de Lewis evidencia  

(A) a geometria da molécula.  

(B) apenas os eletrões de valência partilhados da molécula.  

(C) a orientação espacial da molécula.  

(D) todos os eletrões de valência da molécula. 

14.2. Atendendo apenas à estequiometria do composto, a molécula NH3 poderia assumir uma geometria triangular 

plana. No entanto, aquela molécula apresenta uma geometria piramidal trigonal. Apresente uma explicação para o 

facto de a molécula de amoníaco adotar uma geometria piramidal trigonal. 

15. O ar que constitui a camada mais baixa da atmosfera, a troposfera, é uma mistura 

de gases composta essencialmente por cerca de 78%, em volume, de nitrogénio e 

21%, em volume, de oxigénio. Os restantes gases- árgon, vapor de água, dióxido de 

carbono, néon, etc. existem em percentagens relativamente baixas, embora alguns 

deles sejam muito importantes para a vida na Terra. Considere uma amostra de ar 

seco, recolhida ao nível do mar, de volume 5,0 dm3, medido nas condições normais 

de pressão e de temperatura. Calcule a massa de O2 (g) que deverá existir nessa 

amostra. Apresente todas as etapas de resolução.   Bom trabalho Jovens Cientistas! 


