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1. De uma varanda de um prédio, a uma altura h, uma bola é lançada verticalmente para cima a 6,0 m/s. 

Simultaneamente, do mesmo nível, um vaso cai, acidentalmente, partindo do repouso, atingindo o solo decorridos 2,0 s. 

Considere um referencial Oy vertical, com origem na varanda, e sentido positivo de cima para baixo. Despreze a 

resistência do ar. 

1.1. Qual dos esquemas pode representar a velocidade, 𝑣, e a resultante das forças, �⃗�𝑅, que atuam na bola, 

imediatamente após o seu lançamento? (7 pontos) 

 

1.2. Qual dos esboços de gráficos pode representar a energia cinética, 𝐸𝑐, da bola em função do tempo, 𝑡? (7 pontos) 

1.3. Qual dos esboços de gráfico pode representar a energia potencial gravítica, 𝐸𝑝𝑔, do sistema vaso + Terra em função 

do tempo, 𝑡? (7 pontos) 

1.4. Determine quanto tempo após o vaso ter chegado ao solo a bola atingirá o solo. Apresente todas as etapas de 

resolução. (10 pontos) 

2. No concurso CanSat cada equipa concorrente apresenta um projeto e constrói um pequeno satélite (cansat) que 

desempenhará uma missão cientifíco-tecnológica. Um foguete transporta o cansat e larga-o no ponto mais alto da sua 

trajetória. Depois, o cansat desce preso por um fio a um paraquedas. Durante todo o percurso comunica com a estação 

base e é possível conhecer a sua altitude em função do tempo. De acordo com o regulamento do concurso, a velocidade 
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de descida deve situar-se entre 8 m/s e 11 m/s. Considere que o cansat pode ser representado pelo seu centro de massa 

(modelo da partícula material) e admita que tem um movimento aproximadamente vertical. 

2.1. Os gráficos seguintes apresentam, para um cansat com massa de 350 g, a altitude em função do tempo, 𝑡, para 

todo o movimento, e o módulo da velocidade, 𝑣, em função do tempo, 𝑡, para os primeiros 17 s. 

2.1.1. Para os primeiros 4 s de movimento, o movimento do foguete foi (__) e a aceleração (__). (7 pontos) 

(A) Uniforme… é constante 

(B) Acelerado… é constante 

(C) Uniforme… não é constante 

(D) Acelerado… não é constante 

2.1.2. Verifique se a velocidade de descida se encontrou no intervalo de valores recomendado. Apresente todas as 

etapas de resolução e justificações necessárias. (10 pontos) 

2.1.3. Determine, qual foi, no instante 60 s, a intensidade da força exercida no cansat pelo fio que o ligava ao paraquedas. 

(7 pontos) 

2.1.4. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar, durante a descida, a energia mecânica, 𝐸𝑚, do sistema 

cansat + Terra, em função da altura h, em relação ao solo? Considere o solo como nível de referência da energia potencial 

gravítica. (7 pontos) 

2.2. O cansat deve ser capaz de suportar uma força resultante que origine uma aceleração até 20g, ou seja, uma força 

20 vezes maior do que a força gravítica nele exercida. Para testar aquele limite de aceleração, uma equipa considerou a 

hipótese de o fixar a uma plataforma giratória, descrevendo um movimento circular uniforme num plano horizontal. 
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2.2.1. Quando o cansat descreve um movimento circular uniforme, qual dos diagramas seguintes representa 

corretamente a resultante das forças, �⃗�, aplicadas no cansat? (7 pontos) 

2.2.2. A plataforma efetua 200 rotações em cada minuto. Determine qual deverá ser o raio mínimo da trajetória do cansat 

para sofrer a aceleração pretendida. (10 pontos) 

2.2.3. O cansat foi colocado na plataforma giratória. Um sensor de ultravioletas, U, de massa m, e outro de pressão, P, 

de massa 1,5 m, foram ligados ao cansat. O raio da trajetória de U é 1,5 vezes maior do que o raio da trajetória de P. 

Quando a plataforma roda, o módulo da aceleração de U é (__) ao módulo da aceleração do ponto P, sendo (__) a 

intensidade da resultante das forças sobre U. (7 pontos) 

(A) Inferior… menor 

(B) Superior… igual 

(C) Inferior… igual 

(D) Superior… menor 

3. Dois esquiadores, 1 e 2, com a mesma massa, descem dois percursos diferentes, como se mostra na figura (que não 

está à escala): o esquiador 1 desloca-se no percurso ABC, enquanto o esquiador 2 faz o percurso DEF. 

Tome o nível dos esquis nos pontos C e F como referência para a energia potencial gravítica. Considere que ambos os 

esquiadores iniciam a descida a partir do repouso e que no final do percurso as energias mecânicas são 90% e 80% das 

energias mecânicas iniciais, respetivamente para o esquiador 1 e para o esquiador 2. Considere que os esquiadores 

podem ser representados pelo seu centro de massa (modelo da partícula material).  

3.1. Na descida, entre as posições iniciais e finais, as variações de energia potencial gravítica dos sistemas esquiador + 

Terra são (__) e o trabalho realizado pela força gravítica que atua sobre o esquiador 1 é (__) realizado pela força gravítica 

que atua sobre o esquiador 2. (7 pontos) 

(A) Positivas… maior do que o 

(B) Positivas… igual ao 

(C) Negativas… maior do que o 

(D) Negativas… igual ao 
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3.2. Qual dos esboços de gráficos seguintes poderá traduzir a energia mecânica, 𝐸𝑚, dos esquiadores 1 e 2 em função 

da altura, ℎ? (7 pontos) 

3.3. Para percursos na região retilínea da descida, com um mesmo desnível, h, é maior a variação de velocidade do 

esquiador 2, podendo concluir-se que para o esquiador 2 é maior, em módulo (__): (7 pontos) 

(A) A resultante das forças de atrito que nele atuam. 

(B) A resultante das forças que nele atuam. 

(C) A soma dos trabalhos realizados pelas forças que nele atuam. 

(D) A soma dos trabalhos realizados pelas forças de atrito que nele atuam. 

3.4. Considere que o troço retilíneo onde se inclui o ponto E faz um ângulo de 30º com a horizontal. A intensidade da 

resultante das forças de atrito que atuam sobre o esquiador 2, ao passar em E, é 12% da intensidade da força normal 

que a rampa exerce sobre esse esquiador. Determine, com base na segunda lei de Newton, o módulo da aceleração do 

esquiador 2 na posição E. Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos) 

3.5. Admita que no troço retilíneo da descida é constante a resultante das forças que atua sobre o esquiador 1 e que o 

movimento se inicia no instante 𝑡 = 0 𝑠. Qual das expressões seguintes poderia traduzir a distância percorrida, 𝑑, pelo 

esquiador 1, na descida, em função do tempo, 𝑡, estando essas grandezas expressas nas unidades de base do SI? (7 

pontos) 

(A) 𝑑 = 10𝑡 

(B) 𝑑 = 6𝑡 

(C) 𝑑 = 5𝑡2 

(D) 𝑑 = 3𝑡2 

3.6. Determine o módulo da velocidade do esquiador 1 ao atingir a posição C. Apresente todas as etapas de resolução. 

(10 pontos) 

4. A figura representa um plano inclinado, no topo do qual o se colocou um sensor de movimento, S. Uma pequena bola 

foi lançada de modo a subir o plano, segundo uma trajetória retilínea com a direção do eixo Ox do referencial 

unidimensional representado na figura. Admita que a bola pode ser representada pelo seu centro de massa (modelo da 

partícula material). 

 

A partir dos dados adquiridos com o sensor de movimento, concluiu-se que, durante a subida, a componente escalar, 

segundo o eixo Ox, da posição, x, da bola sobre o plano variava com o tempo, t, de acordo com a equação:  

𝑥 =  1,5 𝑡2  −  2,4 𝑡 +  2,0 (𝑆𝐼)  
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Calcule a distância percorrida pela bola nos 1,5 segundos iniciais do movimento. Resolva recorrendo às capacidades 

gráficas da sua calculadora. Apresente o esboço do gráfico obtido bem como todos os pontos relevantes para a resolução 

do exercício. (10 pontos) 

5. O dióxido de enxofre reage com o oxigénio, originando trióxido de enxofre, de acordo com a equação química seguinte: 

2 𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇄ 2𝑆𝑂3(𝑔) 

O gráfico representa a evolução, ao longo do tempo, das quantidades de cada espécie química presentes num reator 

com a capacidade de 1,0 L à temperatura de 700 °C.  

 

5.1. Depois de o sistema atingir o equilíbrio, verificou-se que existiam no recipiente 0,062 mol de SO2. Determine a 

constante de equilíbrio da reação de conversão do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre, à temperatura de 700 °C. 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

5.2. Considere que num determinado instante, depois de atingido o equilíbrio à temperatura de 700 °C, se aumenta a 

concentração de O2 (g). Conclua, justificando, como variará o quociente da reação até ser atingido um novo estado de 

equilíbrio, à mesma temperatura. (10 pontos) 

5.3. Na tabela seguinte estão registados os valores da constante de equilíbrio, 𝐾𝑐, da reação de formação de SO3 (g) 

considerada, para três temperaturas diferentes.  

 

Quando se provoca uma diminuição da temperatura do sistema em equilíbrio, a pressão constante, o rendimento da 

reação (__) o que permite concluir que a reação de formação de SO3 (g) é (__). (7 pontos) 

(A) Aumenta… endotérmica 

(B) Diminui… exotérmica 

(C) Diminui… endotérmica 

(D) Aumenta… exotérmica 
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6. Na indústria siderúrgica, a extração de ferro a partir do minério de ferro hematite, Fe2O3, é feita num alto-forno. As 

reações químicas que aí ocorrem podem ser traduzidas pela reação global: 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶𝑂(𝑔) ⟶ 2𝐹𝑒(ℓ) + 3 𝐶𝑂2(𝑔) 

Calcula a massa de ferro produzido a partir de 100 toneladas de hematite com 30% (m/m) de impurezas. Apresente todas 

as etapas de resolução. (10 pontos) 

7. A tabela apresenta a percentagem em volume dos quatro componentes maioritários no ar seco (ar sem vapor de água) 

na atmosfera da Terra: nitrogénio, oxigénio, árgon e dióxido de carbono.  

 

7.1. Qual é a quantidade de átomos de nitrogénio em 10,0 dm3 de ar, medidos em condições PTN? (7 pontos) 

(A) 0,35 mol 

(B) 0,70 mol 

(C) 2,9 mol 

(D) 5,7 mol 

7.2. Numa respiração normal, um adulto inspira cerca de 0,500 dm3 de ar. À pressão normal e a uma temperatura de 

25ºC esse volume contém 2,58 × 1021 moléculas de oxigénio. Determine o volume molar de um gás nessas condições 

de pressão e temperatura. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 
 

  


