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Em grandes cidades são contruídas torres altas que suportam um con-
junto de antenas parabólicas, de modo a permitir a propagação ponto a 
ponto das microondas das comunicações por radiação eletromagnética 
acima do topo dos edíficios. Para procurar interpretar esta situação, um 
grupo de alunos fez a montagem representada na figura 8, utilizando mi-
croondas com frequência igual a 15 GHz.

GRUPO VI                                             

Os alunos ligaram o recetor de microondas a um amperímetro analógico, 
para  obterem informação sobre a intensidade do sinal eletromagnético 
rececionado, em função da intensidade da corrente elétrica que induz, e 
uma fonte de alimentação de corrente contínua ao emissor.
Realizaram-se vários ensaios, nos quais se alterou a largura da fenda, d, 
tendo sido efetuadas as medições necessárias em cada ensaio. 

E - Emissor de microondas
R - Recetor de microondas
S - suporte de placa, com fenda de 
largura variável

E S R

Fig. 8
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Mendeleev organizou, na forma da tabela periódica atual, os sessenta e três elementos 
conhecidos na altura, de uma maneira quase lúdica. Primeiro, criou uma carta para cada 
um desses elementos, com o símbolo do elemento, a massa atómica e as suas propriedades 
químicas e físicas conhecidas. Colocando as cartas sobre uma mesa, organizou-as em ordem 
crescente de suas massas atómicas, agrupando-as de seguida em conjuntos com elementos de 
propriedades semelhantes. Formou-se então a tabela periódica.
A importância desta tabela sobre outras propostas é que exibia semelhanças, numa rede de 
relações vertical, horizontal e diagonal. A partir deste fator, Mendeleev conseguiu prever 
algumas propriedades de elementos químicos ainda desconhecidos na sua época.

http://www.rsc.org/education/teachers/resources/periodictable/pre16/develop/mendeleev.htm (adaptado e traduzido)

Grupo I                                                                  

1. Mendeleev, de acordo com o texto, organizou as cartas dos elementos “em ordem crescente 
de suas massas atómicas...”. No entanto, a tabela periódica atual está organizada por ordem 
crescente de outra característica dos elementos. Indique qual.

2. O boro e o carbono pertencem ao mesmo período da tabela periódica, mas o boro antecede 
o carbono. Selecione a única alternativa incorreta.

(A) O raio atómico do carbono é inferior ao do boro.
(B) Um eletrão de valência de ambos poderá ter o seguinte conjunto de números quânticos: 
{2, 0, 0, +½}
(C) A força atrativa entre os eletrões de valência e o núcleo do carbono é superior à força 
homóloga do boro.
(D) A energia de ionização do boro é superior à do carbono.

3. O f lúor é um elemento do Grupo 17, que, no estado de menor energia, apresenta a 
configuração eletrónica de 1s2 2s2 2p5. Selecione a única alternativa correta.

(A) No estado de menor energia, a configuração eletrónica do flúor tem os mesmos níveis de 
energia da do cloro (Cl).
(B) O raio atómico do flúor é superior ao do Oxigénio (O).
(C) O estado de 1s2 2s2 2px

1 2py
2 2pz

2 traduz o primeiro estado excitado do flúor.
(D) O flúor pode possuir, no estado fundamental, um eletrão com o seguinte conjunto de 
números quânticos {2, 1, 1, −½}
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O amoníaco é produzido naturalmente por bactérias, plantas ou animais em decomposição. 
A amónia, um produto da reação do amoníaco com a água, é utilizada sobretudo como fertili-
zante. A reação de produção de amónia é traduzida pela seguinte equação: 

   NH3(aq) + H2O(l)   @   NH4
+(aq) + OH−(aq)

Grupo II                                                     

Selecione a alternativa que indica corretamente as incertezas de medição da massa de cloreto 
de sódio e da solução de amoníaco preparada.

(A) Incerteza de medição da massa = 0,0005 g; Incerteza de medição da solução = 0,1 ml
(B) Incerteza de medição da massa = 0,001 g; Incerteza de medição da solução = 0,05 ml
(C) Incerteza de medição da massa = 0,001 mg; Incerteza de medição da solução = 0,1 ml
(D) Incerteza de medição da massa = 0,0005 mg; Incerteza de medição da solução = 0,05 ml

3. Selecione a alternativa que traduz corretamente a variação do número de oxidação do azoto 
(N) na reação de produção de amónia.

1. Dissolveu-se uma certa quantidade de amoníaco em água até perfazer 100,00 ml de solução. 
Adicionou-se, de seguida, a esta solução de amoníaco, uma massa de 6 mg de cloreto de sódio 
até ocorrer precipitação de cloreto de amónia, NH4Cl.

Calcule a quantidade de amoníaco inicial.

Apresente todas as etapas de resolução.

Kb(NH3) = 1,8 × 10−5 (a 25 ºC); KS(NH4Cl)= 5,6 × 10−10(a 25 ºC)

2. A solução foi preparada num balão volumétrico. Para a medição do cloreto de sódio utilizou-
-se uma balança analítica, como indicado na figura 1.

Fig. 1

(A) −3 para −4   (B) −3 para −3   (C) +3 para −4   (D) +3 para −3
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4. Pipetaram-se 5,00 cm3 de solução aquosa de amoníaco, 25% (m/m), para um tubo de 
ensaio. O frasco de solução aquosa de amoníaco original apresentava um rótulo semelhante 
ao da figura 2.
Selecione a única alternativa que permite calcular corretamente a quantidade química de solu-
to, expressa em mol, extraída para o tubo de ensaio:

Fig. 2

Specification
Assay (NH3)  ≥ 25%
Test solution conforms
Non-volatile
substances  ≤ 0,002%

NH3
M = 17,03 g/mol
(1l = 0,91 kg)

(A) 0,25 × 0,91 × 17,04 × 10−3  
   5 × 10−3

(C) 0,25 × 0,91 × 17,04  
              5 × 10−3

(B)  0,25 × 0,91 × 5 × 10−3  
                 17,04

(D) 0,25 × 0,91 × 5 × 10−3  
           17,04 × 10−3

5. O amoníaco reage com o oxigénio atmosférico, formando óxidos de azoto. O azoto (N) e o 
oxigénio (O) são elementos consecutivos do 2.º Período da Tabela Periódica.

Selecione a única alternativa que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espa-
ços seguintes, de modo a obter uma afirmação correta.
A energia de ionização do oxigénio é     à energia de ionização do azoto, uma vez 
que, dado que se verifica o    de carga nuclear ao longo do período, o raio atómico tem 
tendência a         .

(A) … superior… aumento… diminuir…

(B) … inferior… aumento… diminuir…

(C) … superior… decréscimo… diminuir…

(D) … inferior… decréscimo… diminuir…



8

EXAMES NACIONAIS EXAME-TIPO 3 · O ESSENCIAL DO CONHECIMENTO

Construiu-se uma estufa num local onde a energia 
total incidente num ano por unidade de área 
é 1,10 × 1010 J m−2. A estufa tem forma cúbica, 
de lado igual a 5 m. Os projetistas esperavam 
que, após seis horas de exposição solar, e 
ainda vazia de qualquer material no interior, 
a estufa apresentasse uma variação de 10 ºC na 
temperatura interior. Consideraram que a massa 
de ar interior da estufa mantinha-se constante 
ao longo do processo de aquecimento, com um 
rendimento de aproximadamente 6%.

1. Determine a capacidade térmica do ar no interior 
da estufa, nas condições esperadas pelos projetistas.

As estufas são estruturas construídas de maneira a manter uma temperatura maior no interior 
que ao redor delas. Em termos simples, limitam-se as trocas de ar entre o exterior e o interior, 
reduzindo as perdas do aquecimento interior devido à radiação solar. O esquema básico do 
funcionamento de uma estufa está ilustrado na figura 3. 

Grupo III                                                   

Densidade do ar (em condições de temperatura ambiente e 1 atm) = 1,225 kg/m3

2. No momento da escolha dos materiais de construção da estufa, avaliaram-se dois tipos de 
vidro, o vidro A e o vidro B. Algumas características dos vidros estão apresentadas na tabela 1.
Indique qual deve ter sido o vidro escolhido, justificando.

TABELA 1

Vidro Capacidade Térmica J/(s.m.K.)

0,72 820

0,86 800

Capacidade Térmica Mássica J kg−1 K−1

radiação incidente (baixo 
comprimento de onda

radiação emitida (elevado 
comprimento de onda) 

radiação 
infravermelha

Fig. 3

A

B
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As titulações são um método laboratorial que permite determinar a concentração de ácidos 
e bases. A base mais utilizada para titular ácidos é o hidróxido de sódio, NaOH. A reação de 
neutralização é traduzida pela seguinte equação química genérica, em que HX representa um 
ácido genérico e NaX um sal iónico:

   HX(aq) + NaOH(aq) " NaX(aq) + H2O(l)

Titulou-se uma amostra de 25,00 cm3 de ácido clorídrico, HCl, de concentração desconhecida, 
com hidróxido de sódio a 0,100 mol dm−3. Utilizaram-se, simultaneamente, um sensor de pH 
e um indicador para identificar o ponto de equivalência. A temperatura foi mantida a 25 ºC. 

Grupo IV                                                  

1. Na atividade utilizaram-se um sensor de pH e um indicador para identificar o ponto de 
equivalência na titulação. Indique qual foi usado na obtenção de dados para construir uma 
curva de titulação.

2. Pretende-se neutralizar um volume de 5,00 cm3 de hidróxido de sódio, no qual se verificou 
existirem 2,50 × 10−3  mol de NaOH. Utiliza-se para o efeito 10,00 cm3 de ácido clorídrico de 
idêntica concentração ao utilizado na titulação original, nas mesmas condições de temperatura 
desta. Considere os volumes aditivos.
Determine se foi atingido o objetivo, justificando com o valor de pH da solução final.

Com os dados obtidos na atividade, construiu-se a curva da 
titulação, representada na fig. 5

A fig. 4 esquematiza a montagem laboratorial 

Fig. 4 Fig. 5

A
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9
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7
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5     10     15     20    25      30     35     40     45     50     55     60

Ph

B

D

C
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1. Selecione a única alternativa com o gráfico que corretamente representa o valor absoluto do 
trabalho realizado pelo peso ao longo do movimento descrito.

Quando se estudam muitos dos movimentos existentes, considera-se uma aproximação 
dos corpos a partículas materiais e pontuais. É o que acontece, por exemplo, no caso de 
lançamentos de pequenos objetos, como as bolas.
Uma bola de massa igual a 0,24 kg é lançada verticalmente do solo, atingindo uma altura 
máxima, após o qual inicia um movimento de queda livre em retorno à sua posição inicial. 
Registaram-se os valores da sua energia cinética ao longo do tempo, como se encontram 
no seguinte gráfico da figura 6. Ao longo de todo o movimento, considera-se desprezável a 
resistência do ar.

Grupo V                                                  

Fig. 6
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O dispositivo de lançamento está a quatro metros de distância da posição do lançamento 
vertical da primeira bola e pode ser ajustado de acordo com a tabela 2.

2. Após decorrer algum tempo, lança-se horizontalmente uma bola, de igual massa, com 
o propósito de embater na primeira bola quando esta já se encontra no seu movimento 
de descida e antes de alcançar o solo. O esquema das suas posições e do referencial estão 
representados na figura 7.

Calcule o intervalo de tempo que tem de decorrer antes do lançamento da segunda bola. 
Apresente todos os cálculos que efetuar.

Fig. 7

TABELA 2

Alcance Máximo/m

2,00 4,47

4,00

6,00

8,94

13,42

Velocidade de Lançamento/m s−1

10

1

14

hmáx

y/m

x/m
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Em grandes cidades são contruídas torres altas que suportam um conjunto de antenas parabó-
licas, de modo a permitir a propagação ponto a ponto das microondas das comunicações por 
radiação  eletromagnética acima do topo dos edíficios. Para procurar interpretar esta situação, 
um grupo de alunos fez a montagem representada na figura 8, utilizando microondas com 
frequência igual a 15 GHz.

Grupo VI                                               

Os alunos ligaram o recetor de microondas a um amperímetro analógico, para  obterem 
informação sobre a intensidade do sinal eletromagnético rececionado, em função da 
intensidade da corrente elétrica que induz, I, e uma fonte de alimentação de corrente contínua 
ao emissor.
Realizaram-se vários ensaios, nos quais se alterou a largura da fenda, d, tendo sido efetuadas 
as medições necessárias em cada ensaio. Os dados fornecidos pelo amperímetro e medição da 
largura da fenda encontram-se registados na tabela seguinte:

E - Emissor de microondas
R - Recetor de microondas
S - suporte de placa, com fenda 
de largura variável

E
S R

Fig. 8

d/cm

0,00 0,00

0,50

1,30

2,20

0,00

0,00

0,30

Irecetor/mA
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RESTANTE CONTEÚDO DISPONÍVEL NO MANUAL

1. Analise os resultados obtidos pelos alunos, elaborando um texto onde aborde os 
seguintes tópicos:

• Identificação do fenómeno verificado.

• Identificação das condições de ocorrência desse fenómeno.

• Interpretação da situação das antenas parabólicas das comunicações estarem no alto 
de edíficios, a alturas apreciáveis do solo.

2. Selecione a única alternativa que contém os termos que preenchem sequencialmente 
os espaços seguintes, de forma a obter uma afirmação correta.
As microondas são radiação  eletromagnética de                   energia e                   ab-
sorvidas e refletidas na ionosfera, sendo por isso adequadas às comunicações por tele-
móvel.

(A) … elevada… muito…

(B) … elevada… pouco…

(C) … baixa… muito…

(D) … baixa… pouco…

3. Selecione a única alternativa que indica corretamente o número de algarismos 
significativos não estimados nas medições realizadas no amperímetro.

(A) 1     (B) 2     (C) 3     (D) 0
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RESOLUÇÕES
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Grupo VI                                                                  

Abordagem global do problema:
Identificação do contexto: Fenómenos ondulatórios, comu-
nicações
Previsão de questões: Questões sobre reflexão, refração e 
difração

Análise Global
A difração faz parte dos fenómenos ondulatórios, como 
a reflexão ou a refração, por exemplo. É o fenómeno que 
permite a uma onda ultrapassar ou contornar obstáculos 
sólidos. Pode-se observar difração de ondas nas entradas 
de marinas para bocas, quando as ondas do mar “espalham-
-se” em círculos de menor amplitude ao atravessar a entrada 
da marina. Se observarmos do ponto de vista de cima, será 
semelhante ao que está esquematizado na figura seguinte 
(as linhas retas representam as cristas das ondas do mar 
que se aproximam da entrada da marina e as linhas curvas 
representam a difração que sofrem na mesma).

Perante um obstáculo com uma abertura, caso as dimensões 
da abertura sejam da ordem de grandeza do comprimento de 
onda da onda que interage com a abertura, ocorre difração. A 
luz não difrata ou contorna obstáculos macroscópicos devido 
a estes terem uma ordem de grandeza muito superior ao seu 
comprimento de onda.

Condições de Difração: d ≈ λ, em que d é a dimensão da 
abertura do obstáculo sólido e λ o comprimento de onda 
da onda.

Referências 
Bibliográficas 

Sites da Internet
http://www.purplemath.com/
modules/rounding2.htm
(Stapel, Elizabeth. "Rounding 
and Significant Digits." 
Purplemath)

Livros Científicos
Serway R., Jewett Jr, J., 
Princípios de Física – vols. 2, 3 e 
4 Thomson, 3ª Ed., 2002

Rodrigues, M. M., & Dias 
Caderno de Laboratório de Física 
na Nossa Vida, 
Porto Editora, 2007

Outros
Física e Química A, Programa 
do Ministério da Educação
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1. Interpretar dados/Relacionar/Sintetizar
Identificação do fenómeno verificado:
As microondas emitidas têm uma frequência de 15 GHz. 
Calculando-se o seu comprimento de onda, obtemos o valor 
de 2 cm. Analisando os resultados, nota-se que o recetor 
de microondas apenas regista valores não nulos quando a 
largura da fenda é igual a 2,20 cm. Portanto, as microondas 
apenas ultrapassam a abertura o suficiente para serem 
detetadas quando a abertura tem dimensões semelhantes 
ao seu comprimento de onda. Esta situação é característica 
do fenómeno de difração.

Identificação das condições de ocorrência desse fenómeno:
O fenómeno de difração ocorre quando d ≈λ, em que d é 
a dimensão da abertura do obstáculo sólido e λ o compri-
mento de onda da onda.

Resposta à situação das antenas estarem no alto de edíficios, 
a alturas apreciáveis do solo.
As transmissões por microondas fazem-se numa banda 
de elevadas frequências, tendo comprimentos de onda 
de 0,0001 m a 0,1 m. Perante obstáculos, como os que se 
encontram numa cidade, não conseguiriam contorná-los 
ou difratar, perdendo-se a comunicação por atenuação de 
sinal. Colocando-se as antenas em pontos altos, evitam-se os 
obstáculos e a atenuação do sinal.

Cálculos Auxiliares

A velocidade de uma onda é dada 

pela relação v = f × λ,

em que v é a velocidade da onda, 

f é a frequência da onda e λ é o 

comprimento de onda da onda.

Considerando que v no ar é 

aproximadamente igual a c 

(velocidade da luz no vácuo), e 

substituindo adequadamente, 

obtemos o valor de λ:

v= f × λ   &   c = f × λ

(3 × 108) = (15 × 109) × λ

(3 × 108) / (15 × 109) = λ

0,02m = λ

ou seja, o comprimento de 

onda é 2 cm.
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2. Analisar/Relacionar/Selecionar alternativa correta (B) 
As microondas são radiação  eletromagnética de elevada 
energia (possuem frequências elevadas) e pouco absorvidas 
e refletidas na ionosfera, sendo por isso adequadas às 
comunicações por telemóvel.

3. Analisar/Relacionar/Selecionar alternativa correta (A)
Por definição, algarismos significativos de uma medida 
direta são os dígitos lidos diretamente na escala (no caso 
analógico) e o primeiro dígito incerto.

Em qualquer medição, a última casa decimal corresponde 
sempre a um valor incerto, pois está afetada da incerteza 
de medição. No caso do amperímetro utilizado, as medições 
apresentam dois algarismos significativos, um certo e um 
incerto ou estimado.

Nota:
Aparelho de medição 
analógico apresenta uma 

escala.

Aparelho de medição digital 
apresenta um ecrã/visor.

RESTANTE CONTEÚDO DISPONÍVEL NO MANUAL

Nota: 
Os algarismos significativos são 

todos os algarismos existentes 

à direita do primeiro algarismo 

não nulo.

Exemplo:

algarismo estimado/
incerto

algarismos 
significativos

0,020
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Nota: 

A absorção de radiação ocorre 

por interação de um fotão do 

feixe radiante com um eletrão 

presente no átomo a ser 

incidido.

Grupo III                                                         

Abordagem global do problema:
Identificação do contexto: Espetros químicos, níveis 
quânticos
Previsão de questões: Identificação de elementos por 
espetros químicos

Análise Global
Um átomo apresenta estados discretos com energia bem 
definida. Num estado discreto, a correspondente energia 
só pode ter determinados valores. Por ser uma quantidade 
não contínua e estar associada ao correspondente estado 
quântico, diz-se que a energia num átomo é quantizada. 
Devido a esta característica, um átomo não pode absorver 
todas as radiações  eletromagnéticas.
Quando a energia é menor que a energia de remoção do 
eletrão, podemos ter dois casos:

1. A energia do fotão corresponde à diferença de energia 
entre o nível em que o eletrão se encontra e outro nível de 
energia permitido para o eletrão no átomo
	 "o eletrão passa para o nível permitido, ficando exci-
tado. Passado algum tempo, desexcita, retornando ao seu 
nível original e emitindo energia radiante de igual valor à 
absorvida. 

2. A energia do fotão não corresponde à diferença de ener-
gia entre o nível em que o eletrão se encontra e outro nível 
de energia permitido para o eletrão no átomo 
 "o eletrão permanece no nível inicial e não existe ab-
sorção de energia.

Preparação para exames, com propostas de exames-tipo originais,
explicação detalhada da matéria e proposta de resolução exaustiva.

O ESSENCIAL DO 
CONHECIMENTO


