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1. A fotografia surgiu das invenções de químicos e físicos e inicialmente consistia apenas num 

“jogo” entre substâncias químicas e luz. As primeiras imagens foram obtidas por exposição solar 

de um papel impregnado com cloreto de prata.  

1.1. Como se designam as reações químicas que resultam da ação da luz? (6 pontos) 

1.2. Explique como é possível obter imagens por exposição do papel impregnado com cloreto de 

prata. Na sua resposta deve constar a equação química que explica o fenómeno. (10 pontos) 

1.3. Para compararmos o efeito da luz vermelha e da luz azul sobre uma amostra de cloreto de 

prata é necessário garantir que: (6 pontos) 

(A) o tempo de exposição, a potência das lâmpadas e a distância das amostras à lâmpada são 

iguais. 

(B) as duas lâmpadas estão ligadas exatamente ao mesmo tempo. 

(C) apenas que as potências das lâmpadas são iguais. 

(D) apenas que não há incidência de mais nenhum tipo de luz. 

1.4. Durante a realização de uma atividade laboratorial deve manter-se uma das amostras sem 

qualquer contacto com a luz. Explique a razão de se seguir tal procedimento. (6 pontos) 

2. Para estudar a variação da energia cinética de um carrinho com a distância percorrida durante a 

descida de um plano inclinado, um grupo de alunos realizou a montagem seguinte. 

 

Os alunos usaram um carrinho de massa 195,4 g e uma tira fina presa no carrinho de largura 1,15 

cm para passar na célula fotoelétrica. Deixaram cair o carrinho de várias alturas, ao longo do plano 

inclinado. Na tabela seguinte encontram-se os valores medidos, onde d corresponde à distância 

percorrida pelo carrinho e  t ao tempo de passagem da tira pela célula fotoelétrica. 
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2.1. Refira a incerteza de leitura associada às leituras realizadas no cronómetro digital para a 

distância de 50,0 cm. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

2.2. Obtenha a reta que melhor se ajusta à relação entre a variação da energia cinética e a distância 

percorrida na rampa. Apresente todas as etapas de resolução, cálculos e tabelas necessários para 

a obtenção da equação da reta pretendida. (16 pontos) 

2.3. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “Com o aumento da distância 

percorrida verifica-se (__) da velocidade adquirida pelo carrinho e (__) da sua energia cinética.” (6 

pontos) 

(A) Um aumento… um aumento. 

(B) Uma diminuição… um aumento. 

(C) Uma diminuição… uma diminuição. 

(D) Um aumento… uma diminuição. 

2.4. Refira, justificando, o que aconteceria ao valor do declive da reta de ajuste da variação da 

energia cinética em função da distância percorrida se se aumentasse a inclinação da rampa. (10 

pontos) 

3. Com o objetivo de investigarem, com base em 

considerações energética, o movimento vertical de queda e de 

ressalto de uma bola, um grupo de alunos abandonou uma bola 

A, de pequenas dimensões, de alturas diferentes. Utilizaram 

uma fita métrica,  cuja menor divisão é o centímetro, para 

medirem as alturas atingidas no primeiro ressalto. Realizaram 

três medições para cada altura de queda. A resistência do ar é 

desprezável no movimento ascendente e descendente da bola. 

Os resultados obtidos encontram-se registados na tabela 

seguinte. 

3.1. Exprima o valor médio da hressalto associado ao seu valor 

de incerteza relativa para a hqueda de 0,690 metros. Apresente 

todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

3.2. A partir dos resultados apresentados na tabela e de todos 

os cálculos necessários, obtenha a equação da reta que melhor 

se ajusta ao gráfico da altura de ressalto em função da altura de queda. Apresente todas as etapas 

de resolução e tabelas necessárias. (12 pontos) 

3.3. A partir da equação da reta preveja a altura atingida pela bola no primeiro ressalto considerando 

uma altura de queda de 110 cm. Apresente todas as etapas de resolução. (7 pontos) 

3.4. Determine a percentagem de energia que não foi restituída à bola após o impacto com o solo 

para a queda de 0,690 metros. (12 pontos) 

3.5. Justifique a seguinte afirmação: “A altura atingida pela bola após o ressalto é sempre inferior à 

altura da qual foi abandonada pelos alunos.” (7 pontos) 

 



 

 

P
ág

in
a3

 

3.6. Durante o movimento de descida da bola: (7 pontos) 

(A) A energia cinética transforma-se em energia potencial gravítica, sendo a variação da energia 

cinética simétrica à variação da energia potencial gravítica. 

(B) A energia potencial gravítica transforma-se em energia cinética, sendo a variação da energia 

cinética simétrica da variação da energia potencial gravítica. 

(C) A energia potencial gravítica e a energia cinética permanecem constantes sendo a sua 

variação nula. 

(D) A variação da energia cinética é igual à variação da energia potencial gravítica pois há 

conservação da energia mecânica. 

3.7. Justifique o facto da percentagem de energia dissipada em cada ressalto ser sempre a mesma 

para o mesmo conjunto bola + piso. (7 pontos) 

3.8. Selecione a opção que completa a afirmação seguinte: “Se o grupo de alunos usasse num 

outro ensaio, uma bola com maior elasticidade seria de prever que o declive da reta obtida fosse 

(__) e a percentagem de energia restituída pelo solo à bola seria (__) (6 pontos) 

(A) Menor… menor. 

(B) Maior… menor. 

(C) Maior… maior. 

(D) Menor… maior. 

4. Um grupo de alunos montou um circuito com o objetivo de 

estudar as características de uma pilha, usando um voltímetro e 

um amperímetro digitais. Os dados obtidos foram registados na 

tabela seguinte: 

4.1. Refira a incerteza de leitura associada ao voltímetro. (6 

pontos) 

4.2. A figura representa um esboço do circuito montado pelos alunos. 

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: 

“O aparelho 1 é um (__) ligado em (__) e o aparelho 2 é um (__) 

ligado em (__).” (6 pontos) 

(A) Amperímetro… paralelo…voltímetro…série. 

(B) Voltímetro… paralelo… amperímetro… série. 

(C) Amperímetro… série… voltímetro… paralelo. 

(D) Voltímetro… série… amperímetro… paralelo. 

4.3. Refira a razão pela qual se deve iniciar o trabalho prático com 

valores elevados de resistência no circuito. (7 pontos) 

4.4. A partir da equação que melhor se ajusta ao conjunto de ponto obtidos experimentalmente, 

determine as grandezas características da pilha usada na atividade experimental. (12 pontos) 
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5. Para a realização de uma atividade no laboratório de química um grupo de alunos necessita de 

três soluções de sulfato de cobre (II) penta-hidratado (CuSO4.5H20), de concentrações 0,100 

mol/dm3, 0,0500 mol/dm3 e 0,0250 mol/dm3. De cada uma dessas soluções os alunos precisavam 

de um volume de 50,00 mL. Os alunos tinham ao seu dispor 1,0 L de uma solução de sulfato de 

cobre (II) penta-hidratado de concentração 0,100 mol/dm3.  

5.1. Selecione o material necessário para a preparação rigorosa da solução de concentração 

0,0500 mol/dm3 a partir da solução disponível no laboratório. (10 pontos) 

(A) Espátula  

(B) Balança 

(C) Vareta 

(D) Pompete 

(E) Pipeta volumétrica de 50,00 mL 

(F) Pipeta volumétrica de 25,00 mL 

(G) Balão volumétrico de 50,00 mL 

(H) Proveta de 50,0 mL 

(I) Gobelé de 100,0 mL 

(J) Bureta 

5.2. Determine o volume de solução inicial necessário para a preparação da solução mais diluída. 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

5.3. Se, para além dessas três soluções, os alunos precisassem de uma outra com um fator de 

diluição 5, em relação à solução mais diluída, a concentração dessa solução seria: (7 pontos) 

(A) 0,125 mol/dm3 

(B) 0,0100 mol/dm3 

(C) 0,0200 mol/dm3 

(D) 0,00500 mol/dm3 

5.4. Quantas vezes a solução de concentração 0,0500 mol/dm3 é mais diluída do que a solução 

que existia inicialmente no laboratório? (7 pontos) 
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