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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 33 

Global 

1. O hidrogénio, H2, usado como matéria prima na síntese de amoníaco, NH3, pelo processo de Haber-Bosch, pode ser 

obtido através do gás natural ou através da gaseificação do carvão. Pela reação do gás natural, maioritariamente 

constituído por metano, CH4, com o vapor de água (processo 1): 

𝐶𝐻4(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) 

Pela reação do carvão com vapor de água – gaseificação do carvão (processo 2): 

𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2(𝑔) 

Calcule a economia atómica percentual da síntese de hidrogénio para os dois processos. 

2. O NH3 é sintetizado pelo processo de Haber-Bosch que utiliza como reagentes o nitrogénio e o hidrogénio gasosos, 

de acordo com o seguinte equilíbrio: 

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝐻3(𝑔)         ∆𝐻 < 0 

Considere que se obtém uma solução concentrada de amoníaco, de massa volúmica 0,91 g/mL que contém 24,3% em 

massa de NH3. Determine a massa de NH3 que existe em 100 cm3 da solução. 

3. O hidróxido de magnésio, Mg(OH)2, é um sal cujo produto de solubilidade, a 25°C, é 5,6 × 10−12. Numa solução 

aquosa de nitrato de magnésio, Mg(NO3)2, de concentração 1,5 × 10−6𝑚𝑜𝑙𝑑𝑚−3, ocorre a variação do pH de 10,0 

para 12,0, a 25°C. O equilíbrio de precipitação do que se poderá vir a verificar é dado por: 

𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 2𝑂𝐻−(𝑎𝑞) ⇄ 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠) 

3.1. Verifique se ocorrerá formação de precipitado de hidróxido de magnésio pela variação do pH da solução. 

3.2. Considere uma solução aquosa de hidróxido de magnésio com uma concentração de 0,0470 mol/L que, à 

temperatura de 50°C, tem um pH de 12,23. Calcule o produto iónico da água a esta temperatura considerando que a 

dissociação do hidróxido de magnésio é completa nessas condições. 

4. A velocidade de propagação de um feixe de radiação eletromagnética no ar é 1,41 vezes superior à velocidade de 

propagação no vidro. 

4.1. Selecione o esquema que representa corretamente o trajeto do feixe de radiação eletromagnética na passagem do 

ar para o vidro. 
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4.2. Ao propagar-se no vidro, a radiação eletromagnética terá: 

(A) Menor frequência e menor comprimento de onda do que no ar. 

(B) A mesma frequência e maior comprimento de onda do que no ar. 

(C) A mesma frequência e menor comprimento de onda do que no ar. 

(D) Menor frequência e maior comprimento de onda do que no ar. 

4.3. Haverá reflexão total do feixe de radiação eletromagnética se se incidir na superfície de separação vidro-ar com um 

ângulo: 

(A) Igual a 45º 

(B) Superior a 45º 

(C) Inferior a 45º 

(D) Superior a 30º

5. Os fios de cobre são usados para montar circuitos elétricos como o da figura seguinte: 

 

Neste circuito estão montadas duas resistências elétricas, R1 e R2, respetivamente com 20,0Ω e 10,0Ω. As duas 

resistências elétricas estão ligadas em série com uma bateria com força eletromotriz 32,0 V. O voltímetro ligado entre os 

pontos A e B indica um valor de 10,0 V. Determine a potência dissipada pela bateria. 

6. Um bloco metálico de massa 1,100 kg é aquecido até uma temperatura de 88,0ºC através de uma resistência de 

aquecimento. Com o objetivo de determinar a capacidade térmica mássica do bloco metálico, este foi introduzido num 

recipiente isolado termicamente contendo uma mistura de água e gelo. Verificou-se que uma massa de 109,5 g de gelo 

fundiu, mantendo-se presente uma mistura de água + gelo. 

6.1. A energia necessária à fusão de 1,0 kg de gelo é 3,34 × 105𝐽 e o ponto de fusão da água, nas condições da 

experiência é 0,0ºC. Determine a capacidade térmica mássica da substância. 

6.2. A capacidade térmica mássica da água é cerca de duas vezes superior à capacidade térmica mássica do gelo. Se 

a energia necessária para elevar a temperatura de 1,0 kg de gelo de -10ºC para -5ºC for Q, que energia é necessária 

para elevar a temperatura de água de 0ºC para 10ºC? 

(A) 
1

2
𝑄 

(B) 𝑄 

(C) 2𝑄 

(D) 4

7. Na figura está representado um ciclista + bicicleta que se move ao longo de uma estrada retilínea e inclinada, 

coincidente com o eixo Ox de um referencial unidimensional. Considere que o conjunto, de massa 80,0 kg pode ser 

representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). 
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Considere que, no instante 𝑡 = 0 𝑠, o conjunto passa na origem do referencial e admita que, a partir desse instante e 

durante um determinado intervalo de tempo, as componentes escalares, segundo o eixo Ox, das posições do ciclista + 

bicicleta variam com o tempo, t, de acordo com as equações: 

𝑥𝑂𝐴 = 3,0𝑡 + 0,02𝑡2 (𝑆𝐼) 

𝑥𝐴𝐵 = 50 + 7,0𝑡 (𝑆𝐼) 

7.1. Em qual dos esquemas seguintes se encontram corretamente representadas, para o troço OA, a velocidade, �⃗�, e a 

aceleração, �⃗�, do conjunto ciclista + bicicleta? 

 

7.2. A soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no conjunto ciclista + bicicleta, no percurso AB é: 

(A) Nula, uma vez que atuam no conjunto forças não conservativas. 

(B) Negativa, uma vez que a energia cinética do conjunto diminui. 

(C) Nula, uma vez que a energia cinética do conjunto se mantém constante. 

(D) Negativa, uma vez que atuam no conjunto forças não conservativas. 

7.3. Determine a variação da energia mecânica do conjunto ciclista + bicicleta quando no percurso AB se eleva 

verticalmente 6,0 m.  

7.4. A figura representa a roda traseira e as engrenagens de uma bicicleta na qual, X, Y e Z são pontos cujos raios são, 

respetivamente, iguais a 12 cm, 4 cm e 60 cm.  

 

Quando a bicicleta está em movimento: 

(A) A velocidade linear do ponto Z é igual ao do ponto Y. 

(B) O período do ponto X é igual ao período do ponto Y. 

(C) A frequência do ponto Y é 15 vezes superior à do ponto Z. 

(D) A velocidade angular do ponto Y é igual à do ponto Z. 
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7.5. Considere o movimento circular de uma das rodas da bicicleta. Qual é o esboço do gráfico que pode representar o 

módulo da velocidade da roda em função da sua velocidade angular? 

 

  

Bom trabalho Jovens Cientistas! 


