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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 34 

Global 

1. Um transformador com 3000 enrolamentos no seu primário é usado para alterar a tensão eficaz de uma corrente de 

240 V para 12 V.  

 

Quando uma lâmpada de 12 V e 60 W é ligada a um secundário, a lâmpada liga com o seu brilho normal, quando uma 

corrente elétrica eficaz de 0,26 A passa através do primário. 

1.1. Um transformador é usado para: 

(A) Alterar a intensidade de uma corrente alternada. 

(B) Converter corrente alternada em corrente contínua com a mesma intensidade. 

(C) Alterar a intensidade de uma corrente contínua. 

(D) Converter corrente contínua em corrente alternada com a mesma intensidade. 

1.2. Qual das seguintes opções apresenta os valores corretos do número de enrolamentos no secundário e a eficiência 

do transformador? 

 

2. Considere o seguinte espetro fotoeletrónico com três picos, aos quais estão associados os valores de energia referidos. 
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2.1. Os máximos num espetro fotoeletrónico correspondem: 

(A) A máximos de absorção em função do comprimento de onda dos fotões incidentes. 

(B) A máximos de energia cinética dos eletrões ejetados. 

(C) Ao número relativo de eletrões ejetados, em função do comprimento de onda dos fotões incidentes. 

(D) Ao número relativo de eletrões ejetados, em função da respetiva energia de remoção. 

2.2. Selecione a afirmação correta: 

(A) A energia cinética dos eletrões removidos é diretamente proporcional à energia dos fotões incidentes. 

(B) O espetro fotoeletrónico apresentado apenas se poderá referir a um átomo no estado excitado. 

(C) Os eletrões do átomo encontram-se distribuídos por três orbitais. 

(D) A configuração eletrónica do átomo no estado fundamental apresenta dois eletrões desemparelhados. 

2.3. Calcule a energia do fotão emitido quando um eletrão sofre uma desexcitação do subnível 2s para o estado 

fundamental. 

2.4. Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços seguintes: “Os 

eletrões do átomo de nitrogénio distribuem-se pelo mesmo número de subníveis que o átomo de carbono. No espetro 

fotoeletrónico do átomo de nitrogénio o subnível mais energético tem um valor de energia de remoção (__) e o tamanho 

relativo do pico é (__).” 

(A) Maior do que 1,09 MJ/mol… maior 

(B) Menor do que 1,09 MJ/mol… igual 

(C) Maior do que 28,6 MJ/mol… maior 

(D) Menor do que 28,6 MJ/mol… igual 

3. Os principais constituintes do petróleo bruto e do gás natural são compostos orgânicos pertencentes à família dos 

alcanos. A composição do gás natural pode variar consoante o local em que o gás é produzido, sendo essencialmente 

constituído por metano (70%), embora possa conter outros gases, como, por exemplo, etano, propano, metilbutano, 

dióxido de carbono e vapor de água. 

3.1. Indique as posições relativas dos átomos constituintes da molécula CH4 no tetraedro. 

3.2. Qual das fórmulas de estrutura seguintes pode representar a molécula de metilbutano? 
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3.3. Na cadeia principal do metilbutano existem: 

(A) Um átomo de carbono primário, dois átomos de carbono secundários e um átomo de carbono terciário. 

(B) Um átomo de carbono primário, um átomo de carbono secundário e dois átomos de carbono terciário. 

(C) Dois átomos de carbono primários e dois átomos de carbono secundários. 

(D) Dois átomos de carbono primários, um átomo de carbono secundário e um átomo de carbono terciário. 

3.4. Relativamente aos alcanos, selecione a opção correta: 

(A) Um alcano com apenas três átomos de carbono pode ser ramificado. 

(B) Numa molécula de hexano existem seis átomos. 

(C) As cadeias carbonadas dos alcanos são abertas, saturadas e ramificadas. 

(D) Um alcano de cadeia linear não apresenta carbonos terciários. 

3.5. A molécula de água tem uma geometria molecular angular, e o ângulo formado é de 104º e não 109º, como previsto 

para um tetraedro regular. Essa diferença deve-se essencialmente: 

(A) Ao tamanho do átomo de oxigénio. 

(B) À atração entre os átomos de hidrogénio, muito próximos. 

(C) Ao tamanho do átomo de hidrogénio. 

(D) Aos dois pares de eletrões não ligantes no átomo de oxigénio. 

4. O limão, além de ácido cítrico e ácido ascórbico, contém geraniol que é também o principal componente do óleo de 

rosas. 

4.1. A estrutura do ácido cítrico é a seguinte: 

 

Selecione a opção que refere a(s) função(ões) química(s) presentes na molécula: 

(A) ácido carboxílico 

(B) Ácido carboxílico e cetona 

(C) Apenas álcool 

(D) Álcool e cetona 

4.2. A fórmula de estrutura do geraniol é: 
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4.2.1. Esta substância tem cadeia carbonada: 

(A) Aberta, saturada e não ramificada 

(B) Fechada, saturada e ramificada 

(C) Normal, insaturada e ramificada 

(D) Aberta, insaturada e ramificada 

4.2.2. Qual é o grupo funcional presente na molécula de geraniol? 

5. Os gráficos seguintes mostram a variação da intensidade das forças intermoleculares dos halogéneos e dos haletos 

de hidrogénio. 

 

5.1. A variação dos pontos de ebulição dos halogéneos, pela ordem apresentada no gráfico, deve-se essencialmente à 

sua diferença: 

(A) Na intensidade da ligação covalente 

(B) Nas forças dipolo permanente-dipolo permanente 

(C) Nas forças de dispersão de London 

(D) No comprimento de ligação 

5.2. Tendo por base a tendência das forças intermoleculares dos halogéneos e dos haletos de hidrogénio, porque é que 

a molécula de HF adota uma tendência diferente dos restantes haletos de hidrogénio? 

5.3. Qual das moléculas de haletos de hidrogénio apresenta uma distribuição da carga elétrica mais assimétrica? 

5.4. Indique como será a mistura resultante após a adição e agitação de bromo, Br2, a uma mistura de tetraclorometano 

𝐶𝐶ℓ4, e água H2O. 

(A) Homogénea, com o bromo a dissolver-se completamente na mistura. 

(B) Homogénea, com o bromo a dissolver-se apenas no 𝐶𝐶ℓ4 

(C) Homogénea, como o bromo dissolvendo-se apenas no H2O 

(D) Heterogénea, com o bromo a dissolver-se apenas no 𝐶𝐶ℓ4 

(E) Heterogénea, com o bromo a dissolver-se apenas no H2O 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 


