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1. O gráfico V = v(t) representado na figura 

seguinte refere-se ao movimento duma 

partícula que descreve uma trajetória 

retilínea. 

 

a) Descreva o movimento da partícula 

durante os 8,0 s. 

b) Calcule o deslocamento e a distância 

percorrida durante os 8,0 s. 

 

2.  A cadeira de um carrocel giratório roda, num plano horizontal, 

em torno do centro executando 10 voltas por minuto. Na cadeira 

está uma pessoa de peso 600N. O peso da cadeira é 150N. 

Sabendo que a distância da cadeira, em rotação, ao centro do 

carrocel é de 6 m, calcule  

a) A aceleração da cadeira 

b) a tensão na haste que segura a cadeira. 

 
3. O efeito fotoeléctrico consiste na remoção de electrões de um metal quando sobre ele incide uma 

radiação adequada. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações seguintes, 

corrigindo as falsas. 

(A) Para cada metal, o efeito fotoeléctrico ocorre, seja qual for a radiação incidente, desde que se 

aumente suficientemente a intensidade desta radiação. 

(B) Se uma radiação vermelha é capaz de remover electrões de um determinado metal, o mesmo 

acontecerá com uma radiação azul. 
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(C) A energia cinética dos electrões emitidos por uma chapa metálica na qual incide radiação 

depende não só da natureza do metal, mas também da radiação incidente. 

(E) Existindo efeito fotoeléctrico, os electrões mais fortemente atraídos pelos núcleos dos átomos do 

metal em que incide uma radiação são ejectados com menor velocidade. 

(F) O número de electrões emitidos por uma chapa metálica na qual incide uma radiação depende da 

frequência dessa mesma radiação. 

(G) O número de electrões emitidos por uma chapa metálica na qual incide uma radiação depende da 

intensidade dessa mesma radiação. 

 

4. Um balão de volume desconhecido contém um gás à pressão de 0,970 atm. Abriu-se uma torneira 

de comunicação deste balão com outro de 500 cm3, para o gás deste balão se expandiu. A 

temperatura manteve-se e a pressão do gás passou a ser 530 mmHg. Qual era o volume do primeiro 

balão.  

Dados: 1 atm = 760 mmHg; R=0,082atm×L/K×mol. 

 

5. Para a dissociação do trióxido de enxofre 2 SO3(g)  2 SO2(g) + O2(g) o valor de Keq é igual a 5, a uma 

certa temperatura. Num recipiente de 10 L, a essa mesma temperatura, verifica-se que estão 

presentes no equilíbrio 40 mol de SO2 e 50 mol de O2. Calcule a quantidade de moles de SO3 que 

permanecem não-dissociados no equilíbrio. 

 

6. Titularam-se 20,00 mL de uma solução aquosa de amoníaco 0,1M com 10,00 mL de uma solução de 

ácido clorídrico de concentração desconhecida.  

a) Como se prepara 250 mL da solução de amoníaco a partir da solução comercial de 25% cuja 

densidade é 0,892 kg/L. 

b) Calcule a molaridade e o pH da solução de ácido clorídrico. 

c) Calcule o valor do pH no ponto de equivalência. Apresente todos os cálculos efectuados.  

Kb (NH3) = 1,87x10–5  

NH3 (aq) + HCl (aq)→ NH4
+(aq)+ Cl-( aq) 

NH4
+(aq))+ H2O (l)→ NH3 (aq) + H3O+(aq) 

 

Percentagem ponderal para a nota da PCE: 50% 


