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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 32 

Global 

1. Uma antena na Terra pode apontar numa direção fixa e bem determinada para comunicar com um satélite geoestacionário. O satélite deve 

orbitar a uma altitude de cerca de 3,58 × 104 𝑘𝑚 no plano do equador terrestre. 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 = 5,97 × 1024𝑘𝑔   𝑅𝑎𝑖𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 = 6,37 × 106𝑚 

1.1. Justifique o primeiro parágrafo do enunciado. 

1.2. Calcule o módulo da velocidade angular do satélite. 

1.3. Qual é o módulo da velocidade linear do satélite? 

1.4. Mostre que, para a altitude indicada, o satélite é geoestacionário. 

1.5. A aceleração de um satélite geoestacionário: 

(A) Depende da massa do satélite 

(B) É constante no decurso do tempo 

(C) Depende da massa da Terra 

(D) É perpendicular à força gravítica 

2. Uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 1,2 m com uma aceleração centrípeta constante de módulo 3 𝑚 𝑠−2.  

2.1. Determine o módulo da velocidade linear da partícula. 

2.2. Determine o período do movimento da partícula. 

2.3. Determine o módulo da velocidade angular. 

3. Uma roda gigante, de raio 8,0 m, que está animada de movimento circular uniforme em torno do seu eixo, leva 6,0 s a completar um quarto 

de volta. 

3.1. Determine o período do movimento da roda. 

3.2.  Determine o módulo da velocidade angular da roda. 

3.3. Determine o ângulo descrito em 18,0 s. 

3.4. Determine o módulo da aceleração centrípeta. 

4. Na figura está representada uma calha que termina num troço horizontal. A superfície do troço horizontal está revestida por um material rugoso. 

 
Um paralelepípedo de massa 300 g foi abandonado na posição A, percorrendo 40 cm até B, imobilizando-se na posição C, que dista 60 cm da 

posição B, no troço horizontal da calha. Entre as posições A e B a dissipação de energia mecânica foi desprezável. Considere que o 

paralelepípedo pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). Admita que no troço BC a aceleração se mantém 

constante. 

4.1. O bloco chega a B com velocidade de módulo: 

(A) 4,0 m/s 

(B) 3,5 m/s 

(C) 1,8 m/s 

(D) 2,0 m/s 

4.2. Determine a intensidade da resultante das forças aplicadas sobre o paralelepípedo no troço horizontal. Use as equações do movimento 

𝑥(𝑡) 𝑒 𝑣(𝑡) e apresente todas as etapas de resolução. 

4.3. Considere 𝑣 o módulo da velocidade do bloco em B. Se sobre o bloco fosse colocada uma massa de 300 g, pode prever-se que: 

(A) O módulo da velocidade em B seria 2𝑣. 
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(B) O módulo da velocidade em B seria 
𝑣

√2
 

(C) A resultante das forças no troço AB aumentaria para o dobro. 

(D) A resultante das forças no troço AB diminuiria para metade. 

5.  A reação entre o hidrogénio e o oxigénio pode ser representada pela equação química seguinte: 

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂 (𝑔) 

Esta reação, à pressão de 1 bar e 25ºC, liberta 286 kJ por calor, por cada mole de água formada. 

5.1. A expressão que relaciona as energias de ligação de reagentes e produtos é: 

 

5.2. Calcula a energia libertada aquando da reação entre 3,5 × 1024 moléculas de hidrogénio, H2, e 120 g de oxigénio, O2. 

6. Nos gases de escape dos automóveis existem diversos poluentes. Para eliminar estes contaminantes utilizam-se conversores catalíticos. 

Estes dispositivos têm a função de converter os gases poluentes, entre eles os óxidos de nitrogénio, NOx, e o monóxido de carbono, CO, em 

nitrogénio, N2, e dióxido de carbono, CO2. Uma dessas reações pode ser traduzida por: 

2𝐶𝑂(𝑔) + 2𝑁𝑂(𝑔) ⇄ 2𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑁2(𝑔)         ∆𝐻 < 0 

6.1. Pode concluir-se que: 

(A) Se a reação ocorrer em sistema isolado, a temperatura do sistema mantém-se constante. 

(B) Se a reação ocorrer em sistema isolado, a temperatura do sistema aumenta. 

(C) A energia envolvida na quebra das ligações nos reagentes é igual à energia envolvida na formação das ligações nos produtos da 

reação. 

(D) A energia envolvida na quebra das ligações nos reagentes é superior à energia envolvida na formação das ligações nos produtos da 

reação. 

6.2. Considere que num recipiente fechado contendo inicialmente 6,0 mol de monóxido de carbono e 4,0 mol de monóxido de nitrogénio, o 

equilíbrio foi estabelecido, a uma dada temperatura, quando 85% de monóxido de nitrogénio foi consumido. A quantidade total de gases no 

equilíbrio é: 

(A) 5,10 mol 

(B) 3,40 mol 

(C) 5,70 mol 

(D) 8,3 mol 

6.3. À saída do escape, o monóxido de nitrogénio contacta com o ar atmosférico sendo rapidamente oxidado a NO2. 

2 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2 𝑁𝑂2(𝑔) 

Fez-se reagir uma amostra de 50,0 L de ar, contaminado com 30,0 mg/L de NO, com 1,8 dm3 de oxigénio, O2, tendo-se obtido 0,112 dm3 de 

NO2. Determine o rendimento do processo de conversão do NO em NO2. Considere que os volumes foram medidos em condições PTN. 

7. O fertilizante nitrogenado mais utilizado na agricultura é a ureia, (NH2)2CO. Considere 25,0 mL de uma solução aquosa A de ureia, 0,030 

mol/dm3, com massa volúmica 1,05 g/cm3. 

7.1. Exprima em percentagem em massa a composição 

quantitativa da solução A. 

7.2. A partir da solução A prepararam-se duas soluções B e 

C. 

7.2.1. Verifique que para preparar a solução B, cujo volume 

final é 50,0 cm3, com um fator de diluição 5, é necessário 

medir 10,0 cm3 da solução A. 

7.2.2. Calcule a concentração de ureia na solução C, 

sabendo que esta se obteve por adição de 30,0 cm3 de água desionizada ao volume que restou da solução A após a preparação da solução B. 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 


