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Ficha de Trabalho 39 

Global 

1. Uma bola de ténis, de 57 g, foi atirada verticalmente para cima, de um ponto a 1,0 m de altura, em relação ao solo, 

com velocidade 𝑣0⃗⃗⃗⃗ . Atingiu uma altura máxima de 4,2 m relativamente ao solo. Considere o referencial Oy com origem 

na posição inicial da bola, representado na figura e despreze a resistência do ar. 

1.1. Caracterize a resultante das forças que atuam sobre a bola ao atingir a altura máxima. 

1.2. Determine o módulo da velocidade de lançamento: 

1.2.1. recorrendo exclusivamente às equações que traduzem o movimento, y(t) e v(t). 

1.2.2. com base em considerações energéticas. 

1.3. Quanto tempo demora a bola a chegar ao solo? 

1.4. O gráfico velocidade-tempo à direita descreve a dependência da componente escalar, segundo Oy, da velocidade 

da bola com o tempo. A “área” sombreada a azul neste gráfico é igual a: 

(A) 1,0 m 

(B) 3,2 m 

(C) 4,2 m 

(D) 7,4 m 

1.5. O que é que se pode concluir sobre o movimento da bola? 

(A) A variação da velocidade da bola é diretamente proporcional ao intervalo de tempo considerado. 

(B) Quando a bola voltar a passar pela origem do referencial, fá-lo-á com a mesma velocidade. 

(C) A força gravítica que atua sobre a bola faz alterar o módulo e a direção da velocidade. 

(D) Quando a bola atinge a altura máxima, a sua aceleração anula-se. 

1.6. Seja m a massa da bola, mT a massa da Terra, RT, o raio da Terra e G a constante de gravitação universal. O módulo 

da aceleração da bola é: 

 

1.7. Qual dos seguintes gráficos posição-tempo descreve corretamente o movimento da bola desde o instante inicial até 

atingir o solo? 
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2. Na figura, encontra-se representado o gráfico do índice de refração, n, de um vidro SF10, em função do comprimento 

de onda, m, da radiação eletromagnética, no vazio. 

 

A figura representa um feixe de radiação monocromática, de comprimento de onda 588 nm, no vazio, que, propagando-

se inicialmente no interior de um paralelepípedo de vidro SF10, incide numa das faces desse paralelepípedo. Uma parte 

desse feixe é refletida nessa face, enquanto outra parte passa a propagar-se no ar 

 

2.1. Qual é o ângulo entre o feixe refletido e a face do paralelepípedo na qual o feixe se refletiu? 

2.2. Qual é o ângulo de incidência a partir do qual o feixe será totalmente refletido na face do paralelepípedo? 

(Exame 2017, 2ª Fase) 
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3. Da reação entre o nitrato de chumbo, Pb(NO3)2 (aq) e o iodeto de potássio KI (aq) ocorre a formação de um sal 

amarelo, que fica em suspensão na mistura. A reação química entre estas espécies é traduzida pela seguinte equação: 

𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2 𝐾𝐼(𝑎𝑞) → 2𝐾𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝑃𝑏𝐼2(𝑠) 

O valor de 𝐾𝑆(𝑃𝑏𝐼2) = 8,5 × 10−9 (25℃) e a curva de solubilidade de KNO3 encontra-se representada no gráfico.  

 

Selecione a opção que completa corretamente a afirmação: “A 25ºC o produto de solubilidade do iodeto de chumbo é 

108 vezes superior ao produto de solubilidade do iodeto de prata. Assim pode afirmar-se que a solubilidade do iodeto de 

prata é: 

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 


