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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 30 

Forças, Trabalho e Química 

1. A figura representa três esferas, 1, 2 e 3, do mesmo tamanho, que foram largadas da posição B. Considere o sistema 

conservativo e que as massas volúmicas das três esferas são dadas pela relação: 

𝜌1 = 2𝜌2 = 3𝜌3 

1.1. Compare o módulo da velocidade com que as três esferas atingem o solo. 

1.2. Compare o trabalho realizado pelo peso das três esferas ao longo do movimento. 

1.3. Compare a energia mecânica final de cada uma das esferas. 

2. Um bloco com 200 g desloca-se numa superfície horizontal com uma velocidade de módulo constante. Na posição 

𝑥 = 0,0 𝑚 passa a atuar sobre o bloco uma força �⃗� com a direção e o sentido do movimento, que varia de acordo com 

o gráfico, atingindo a posição 𝑥 = 4,0 𝑚 com uma velocidade de módulo 20 𝑚/𝑠. 

2.1. Indique entre que posições ocorre a diminuição da energia cinética. 

2.2. Determine a intensidade média da força �⃗� que atua sobre o corpo entre as posições 

𝑥 = 0,0 𝑚 e 𝑥 = 4,0 𝑚. 

2.3. Determine o módulo da velocidade do bloco na origem do referencial. 

3. Um corpo de 1,0 kg move-se horizontalmente com módulo de velocidade de 10 m/s, num plano sem atrito. O corpo, 

ao encontrar uma rampa onde o atrito não é desprezável, sobre até atingir a altura máxima de 3,0 m. 

 

3.1. Determine a percentagem de energia dissipada pelo corpo durante a subida da rampa. 

3.2. Determine o módulo da força de atrito. 

4. Uma amostra de zinco impura com uma massa de 122,0 g reage completamente com de ácido clorídrico, 𝐻𝐶ℓ, em 

solução aquosa, em quantidades estequiométricas, de acordo com a seguinte equação química: 

𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐻𝐶ℓ(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛𝐶ℓ2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 

Os 650,0 cm3 de solução aquosa de ácido clorídrico utilizados foram preparados por diluição de uma solução com 

concentração inicial, 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, por adição de 250,0 cm3 de água. Considere que o rendimento da reação foi de 90%, pelo 

que o volume de gás obtido, em condições PTN, foi de 32,9 dm3. 

4.1. A reação tem um rendimento de 90% dado que: 

(A) Todo o zinco reage com o ácido clorídrico, porém 10% da quantidade de reagentes sofreu perdas físicas. 
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(B) 90% do zinco reage com o ácido clorídrico, convertendo-se completamente em produtos da reação toda a 

quantidade que reagiu. 

(C) Todo o zinco reage com o ácido clorídrico, porém 10% da quantidade de produtos da reação prevista sofreu 

perdas físicas. 

(D) 90% do zinco reage com 90% de ácido clorídrico, convertendo-se completamente em produtos da reação toda 

a quantidade que reagiu. 

4.2. Determine a percentagem de impurezas inertes na amostra de zinco. 

4.3. Determine a concentração inicial da solução aquosa de ácido clorídrico utilizada para se obter um volume de 

hidrogénio de 32,9 dm3. 

5. Considere a seguinte reação exotérmica: 

𝐻2𝑂(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔) ⇄ 𝐻2(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔)        𝐾𝑐 = 25 ; 𝑇 = 600 𝐾, ∆𝐻 < 0 

Inicialmente o sistema continha uma mistura de 1,0 mol de CO, 1,0 mol de H2O, 2,0 mol de CO2 e 2,0 mol de H2, num 

recipiente de 1,0 dm3, a 600 K. 

5.1. Nas condições referidas, o quociente da reação, Qc, é igual a (__), o que permite concluir que o sistema se irá 

deslocar no sentido (__) até se atingir um estado de equilíbrio. 

(A) 4,0 … inverso 

(B) 0,25… inverso 

(C) 0,25 direto 

(D) 4,0 direto 

5.2. Quais serão as concentrações molares de CO e CO2 quando for atingido o equilíbrio? 

(A) 3,5 e 1,5 

(B) 2,5 e 0,5 

(C) 1,5 e 3,5 

(D) 0,5 e 2,5 

5.3. Quando ocorre um aumento da temperatura do sistema, a velocidade da reação direta: 

(A) Torna-se superior à velocidade da reação inversa. 

(B) Torna-se inferior à velocidade da reação inversa. 

(C) E a velocidade da reação inversa são influenciadas da mesma forma. 

(D) E a velocidade da reação inversa não variam 

6. Qual é o volume de solução de ácido clorídrico, 𝐻𝐶ℓ, comercial, solução a 37% em massa e massa volúmica igual a 

1,19 g/cm3, necessário para preparar 100 cm3 de uma solução aproximadamente 2,0 mol/dm3? 

7. Qual a quantidade de átomos de oxigénio que existem em 250 g de uma solução aquosa com uma fração mássica de 

0,96 de ácido sulfúrico, H2SO4? 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 
 

Soluções 

1.1. 𝑣1 = 𝑣2 = 𝑣3  

1.2. 𝑊1 = 2𝑊2 = 3𝑊3 

1.3. 𝐸𝑀1 = 2𝐸𝑀2 = 3𝐸𝑀3 

2.1. nunca diminui 

2.2. 9,0 N 

2.3. 6,3 m/s 

3.1 40% 

3.2 3,3 N 

4.1. Opção C 

4.2. 14% 

4.3. 8 mol/dm3 

5.1. Opção D 

5.2. Opção D 

5.3. Opção B 

6. 16,5 mL 

7. 9,8 mol 


