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1. Em cada local da Terra, a energia solar disponível depende, entre outros fatores, da estação do ano e 

das condições meteorológicas. A figura representa um sistema de aquecimento de água, constituído por um 

depósito, um coletor solar plano com cobertura de vidro e um fluido que circula num circuito fechado, por 

convecção natural. Este fluido transfere energia, como calor, para a água contida no depósito. 

 

Considere que existe uma diferença significativa entre a temperatura da água que se encontra na parte 

inferior do depósito e a temperatura da água que se encontra na parte superior. Um depósito com 100 kg de 

água está ligado a um coletor plano de área 4,0 m2, que está exposto à radiação solar, em média, durante 

8,0 h por dia. Nas condições de exposição, a potência média da radiação solar incidente por unidade de 

área é 520 W m-2. 

1.1. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: “A massa volúmica da água que 

se encontra na parte inferior do depósito é (__) à massa volúmica da água que se encontra na parte superior 

pois a temperatura da mesma é (__).” (8 pontos) 

(A) superior… maior. 

(B) superior… menor. 

(C) inferior… maior. 

(D) inferior… menor. 

1.2. A grandeza evidenciada pelo valor indicado de 520 W m-2 corresponde à grandeza: (8 pontos) 

(A) Potência. 

(B) Irradiância. 

(C) Potência por unidade de tempo. 

(D) Potência por unidade de tempo e por unidade de área. 

1.3. A grandeza potência pode também ser expressa em: (8 pontos) 

(A) Kwh m-2 

(B) kJs m-2 

(C) kJ s-1 m-2 

(D) kWh s-1 

1.4. A temperatura da água contida no depósito aumenta, em média, 35 ºC, ao fim das 8,0 h diárias de 

exposição do coletor à radiação solar. Determine o rendimento médio do processo de aquecimento 

considerado. Apresente todas as etapas de resolução. (16 pontos) 
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2. Na figura está representado o gráfico da variação da temperatura, θ, de uma amostra pura de 500 g de 

ferro, em função da energia, E, que seria necessário fornecer a essa amostra se o processo de aquecimento 

tivesse um rendimento de 100%. 

 

2.1. No entanto o rendimento do processo de aquecimento não foi 100%. Quando aquela amostra foi 

aquecida por uma fonte de potência 40 W, durante 1,6 minutos, a sua temperatura aumentou 10,0 °C. Qual 

foi o rendimento deste processo de aquecimento? (8 pontos) 

(A) 58%  

(B) 71%  

(C) 42%  

(D) 29% 

2.2. O declive da reta apresentada no gráfico da figura corresponde: (8 pontos) 

(A) 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 × 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 

(B) 
1

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎×𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜
 

(C) 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 ×
1

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚á𝑠𝑠𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜
 

(D) 
1

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
× 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 

2.3. Um recipiente contém 1,50 kg de água, à temperatura de 20,0 °C. Uma esfera de ferro, de massa 850 

g e inicialmente à temperatura de 70,0 °C, é introduzida na água. Determine a temperatura de equilíbrio do 

sistema água + esfera, admitindo que o sistema é isolado. Apresente todas as etapas de resolução. 𝑐𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 =

450 𝐽 𝑘𝑔−1℃−1. (16 pontos) 

2.4. A energia necessária à fusão do ferro, inicialmente à temperatura de fusão, é 2,47×102 kJ/kg. Que 

energia mínima, em joule, tem de ser absorvida por 500 g de ferro, à temperatura de fusão, para que o ferro 

se funda completamente? (8 pontos) 

(A) 123,5 J 

(B) 123500 J 

(C) 494000 J 

(D) 494 J 

3. Considere uma solução de ácido nítrico cuja concentração é 3,94 mol dm-3, contendo 22,0 %, em massa, 

de HNO3 (M = 63,02 g mol-1). 

3.1. Calcule a massa volúmica da solução. Apresente todas as etapas de resolução. (16 pontos) 

3.2. A partir daquela solução, preparou-se uma solução mais diluída, de concentração 7,88×10-3 mol dm-3. 

Considere 250,0 cm3 da solução diluída. Quantos átomos de oxigénio contém essa amostra de HNO3? (8 

pontos) 

(A) 1,97 × 10−3 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔é𝑛𝑖𝑜. 

(B) 1,19 × 1021 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔é𝑛𝑖𝑜. 

(C) 3,56 × 1021 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔é𝑛𝑖𝑜. 

(D) 3,56 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔é𝑛𝑖𝑜. 
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4. Num parque de diversões, um comboio, de massa 300,0 kg, descreve um percurso constituído por trajetos 

retilíneos e semicirculares de acordo com a figura que se segue.  

 

Considere que o comboio passa no ponto A com uma velocidade de módulo 7,6 m s-1, no ponto B com uma 

velocidade de módulo 6,8 m s-1, e atinge o ponto C com uma velocidade de módulo 4,0 m s-1.  

A força de atrito apenas pode ser considerada desprezável no percurso BCD.  

Durante os 3,0 s em que o comboio se desloca entre os pontos D e E atua uma força de travagem no 

comboio que provoca a dissipação de 30% da sua energia mecânica. Considere que o comboio pode ser 

representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). 

4.1. Sabendo que no percurso AB o comboio percorre 3,8 m. Calcula a intensidade da força de atrito que 

atua nesse percurso. (8 pontos) 

(A) 1728 N 

(B) 455 N 

(C) 120 N 

(D) 32 N 

4.2. Calcula a que altura de encontra o ponto C acima dos restantes pontos: (8 pontos) 

(A) 1,5 m 

(B) 2,3 m 

(C) 2,9 m 

(D) 2,1 m 

4.3. Qual das seguintes sequências diz respeito à variação da energia mecânica do sistema comboio + Terra 

ao longo do percurso AB, BC, CD e DE respetivamente? (8 pontos) 

(A) positiva, nula, nula e positiva 

(B) negativa, nula, nula e negativa 

(C) positiva, positiva, negativa e negativa 

(D) nula, positiva, negativa e nula 

4.4. Determine a potência de travagem entre os pontos D e E. Apresenta todas as etapas de resolução. (16 

pontos) 

5. Um gerador com uma força eletromotriz de 12,0 V fornece ao circuito uma tensão elétrica de 11,4 V 

quando a corrente elétrica no circuito é de 20 A. 

5.1. A tensão elétrica corresponde: (8 pontos) 

(A) ao trabalho da força elétrica por unidade de carga. 

(B) À carga que atravessa a secção reta do condutor por unidade de carga. 

(C) Ao trabalho da força elétrica por unidade de tempo. 

(D) À carga que atravessa a secção reta do condutor por unidade de tempo. 
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5.2. Indique o valor da resistência interna do gerador. (8 pontos) 

(A) 0,6 Ω 

(B) 0,03 Ω 

(C) 0,57 Ω 

(D) 8 Ω 

6. Uma diferença de potencial de 12 V é aplicada nos terminais de uma associação em paralelo entre duas 

resistências, uma de 4 Ω e outra de 6 Ω. Determine a corrente elétrica total que percorre o circuito: (8 pontos) 

(A) 5 A 

(B) 1,2 A 

(C) 3 A 

(D) 6 A 

7. Considere três sistemas com as seguintes características. 

 

Refira, justificando, qual é o sistema que apresenta maior energia interna. Apresente todas as justificações 

num texto com linguagem científica adequada. (16 pontos) 

8. Um dos elementos químicos produzidos numa estrala, na fase de gigante vermelha, é o oxigénio. 

8.1. Tendo por base a configuração eletrónica do oxigénio, indique, justificando, o número de picos de 

diferente tamanho que seriam de esperar no espetro fotoeletrónico deste elemento químico. (8 pontos) 

8.2. A configuração eletrónica do átomo de oxigénio, num possível estado excitado é: (8 pontos) 

(A) 1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
22𝑝𝑦

12𝑝𝑧
1 

(B) 1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
12𝑝𝑦

22𝑝𝑧
1 

(C) 1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
22𝑝𝑦

12𝑝𝑧
13𝑠1 

(D) 1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
22𝑝𝑦

12𝑝𝑧
03𝑠1 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


