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Prova Modelo de Físico-química 

 
 
 
Duração da prova: 60 minutos + 15 min de tolerância 
 
 

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

mesmo acontecerá com uma radiação azul. 

(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. 1,0 litro de azoto líquido, N2‚(l), foi colocado num recipiente de 30,0 litros, que foi 

imediatamente fechado. Após a vaporização do azoto líquido, a temperatura do sistema era 

27°C. 

a) Qual a massa de azoto que foi colocada no recipiente? 

b) Qual a pressão final dentro do recipiente? Considere que a pressão do ar, originalmente 

presente no recipiente, é de 1,0 atm. 

Dados: densidade do N2(l) a -196°C= 0,81 g/cm3; massa molar do N2=28g/mol;  

 R=0,082atm.L/K.mol. 

 

5. Um mol de H2 e 1 mol de Br2 são colocados em um recipiente de 10 L de capacidade a 575°C. 

Atingindo-se o equilíbrio, a análise do sistema mostrou que 0,20 mol de HBr estão presentes. 

Calcule o valor de Keq, a 575ºC, para a reação: 

      R: 0,05  

 

6. Titularam-se 50 cm3 de uma solução aquosa de hidróxido de sódio com 30 cm3 de uma 

solução de ácido acético 0,20M, à temperatura de 25°C. Sabendo que a reacção de 

neutralização entre o ácido acético (ácido fraco) e o hidróxido de sódio (base forte) envolve 

as seguintes etapas:  

NaOH( aq)→  Na+ (aq) + OH– (aq) 

H2(g) + Br2(g)                        2 HBr(g)  
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CH3COOH( aq) + OH–(aq)→ CH3COO–(aq)+ H2O (l) 

CH3COO–(aq)+ H2O (l)→ CH3COOH (aq) + OH–(aq) 

 

a) Calcule o pH da solução de NaOH utilizada. Apresente todos os cálculos que efectuar. 

b) Determine o pH e o pOH no ponto de equivalência. Apresente todos os cálculos que 

efectuar. Dado: Kb (CH3COO–) = 5,6×10–10. 

c) Numa titulação qual o significado da expressão “ponto de equivalência”? 

 

 


