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Introdução

Este livro foi elaborado em nome da Sociedade Portuguesa de F́ısica (SPF), a convite da Editorial
do Ministério da Educação e Ciência, tendo por base as Propostas de Resolução dos Exames
Nacionais de F́ısica e Qúımica A que são, usualmente, publicadas pela Divisão de Educação
da SPF alguns dias depois da data da realização da prova. Essas resoluções esquemáticas foram
reformuladas por forma a serem melhor compreendidas pelos alunos, e, ao mesmo tempo, servirem
de suporte para uma reflexão mais aprofundada sobre os conteúdos programáticos.

A presente obra é uma atualização da edição anterior, publicada no ińıcio de 2016, e contém
os enunciados dos Exames Nacionais de F́ısica e Qúımica A, elaborados pelo GAVE/IAVE, de
2012 a 2017 (1.a e 2.a Fases, e Épocas Especiais, num total de 18 Exames) e correspondentes
Propostas de Resolução com justificações complementares, elaboradas por um grupo de trabalho
designado pela SPF.

Neste trabalho adotou-se uma estrutura em que as diversas etapas de resolução são devida-
mente concatenadas, procurando obedecer às caracteŕısticas a seguir enunciadas:

• respostas resumidas, destacando as ideias essenciais para cada questão, de acordo com o
programa da disciplina, e tendo em conta a faixa etária dos alunos, dando informação
adicional quando tal potencia uma compreensão mais profunda dos conceitos envolvidos;

• nas questões de resposta fechada (escolha múltipla) apresenta-se uma explicação em que
se justifica a opção correta, e se dá, sempre que necessário, informação complementar para
compreender a incorreção das restantes opções (as alternativas erradas estão dirigidas para
erros frequentes dos alunos e a sua discussão é uma oportunidade importante de aprendi-
zagem);

• nas questões de construção de resposta curta apresenta-se, sempre que relevante, uma fun-
damentação da resposta dada;

• nas questões de construção de cálculo, e naquelas que envolvem a produção de um texto,
é explicitado o racioćınio, indicando-se as várias etapas de resolução e apresentando-se,
quando pertinente, outra possibilidade de resolução;

• nas questões em que o cálculo envolve várias etapas, termina-se, sempre que adequado, com
uma frase que resume a resposta à questão colocada e destaca o resultado final.

Os exames estão estruturados em grupos e a cada grupo foram associadas etiquetas corres-
pondentes aos domı́nios do programa que são objeto de avaliação nas questões desse grupo (no
caso da componente de F́ısica do 10.o ano, as etiquetas referem-se aos subdomı́nios do programa).

As etiquetas, e os correspondentes domı́nios/subdomı́nios, são os seguintes:

• F́ısica do 10.o ano (Domı́nio único: Energia e sua conservação):

– 10.

o

– F́ısica – Subdomı́nio 1: Energia e movimentos.

– 10.

o

– F́ısica – Subdomı́nio 2: Energia e fenómenos elétricos.

– 10.

o

– F́ısica – Subdomı́nio 3: Energia, fenómenos térmicos e radiação.

• Qúımica do 10.o ano:

– 10.

o

– Qúımica – Domı́nio 1: Elementos qúımicos e sua organização.

– 10.

o

– Qúımica – Domı́nio 2: Propriedades e transformações da matéria.

1

INTRODUÇÃO



8

• F́ısica do 11.o ano:

– 11.

o

– F́ısica – Domı́nio 1: Mecânica.

– 11.

o

– F́ısica – Domı́nio 2: Ondas e eletromagnetismo.

• Qúımica do 11.o ano:

– 11.

o

– Qúımica – Domı́nio 1: Equiĺıbrio qúımico.

– 11.

o

– Qúımica – Domı́nio 2: Reações em sistemas aquosos.

A partir de 2017 os exames passaram a ter por referência o programa de F́ısica e Qúımica
A, homologado em janeiro de 2014. A maioria dos conteúdos programáticos dos anteriores pro-
gramas, homologados em 2001 e 2003, fazem também parte do programa atualmente em vigor.
Há, no entanto, alguns conteúdos dos anteriores programas que não estão inclúıdos no programa
atualmente em vigor. Assim, nos exames de 2012 a 2016 (1.a fase - 1.aF, 2.a fase - 2.a F e Época
Especial - EE), não fazem parte do programa em vigor as questões identificadas na seguinte tabela
(o grupo em numeração romana e os números das questões entre parêntesis).

2012 2013 2014 2015 2016

1.

a
F II(1.1, 2); VII(2.1, 2.2) II(2); V(1.2) I(4); IV(1.2) IV(1.2, 3); VII(3)

2.

a
F I(2, 4); IV(4.2) V(2) II(3.2); V(1, 2.1) V(2.1, 2.3)

EE I(6); V(2, 3); VI(4) II(1, 3); VI(2.2, 2.4) III(3); IV(2.1) I(2); V(1, 2, 3); VIII(2) II(3); IV(4.2)

Pretende-se que o presente livro auxilie o aluno na construção do seu conhecimento sobre os
conceitos, e na capacidade de os relacionar entre si, e que venha a constituir-se como um recurso
valioso para o apoio e consolidação da suas aprendizagens na disciplina de F́ısica e Qúımica A.

Os Autores

2
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adicional quando tal potencia uma compreensão mais profunda dos conceitos envolvidos;

• nas questões de resposta fechada (escolha múltipla) apresenta-se uma explicação em que
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é explicitado o racioćınio, indicando-se as várias etapas de resolução e apresentando-se,
quando pertinente, outra possibilidade de resolução;
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GRUPO IV

1. A Figura 2 representa parte da trajetória de um balão meteorológico que sobe na atmosfera, com velocidade 
de módulo praticamente constante.

Considere que o balão pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material) e 
que a variação do módulo da aceleração gravítica com a altura em relação ao solo é desprezável.

 
solo

A

B

C

D

Figura 2Figura 2

1.1. O trabalho realizado pelo peso do balão entre as posições C e D

 (A) é superior ao trabalho realizado pelo peso do balão entre as posições A e B.

 (B) é igual ao trabalho realizado pelo peso do balão entre as posições A e B. 

 (C) é independente da massa do balão.

 (D) depende apenas da massa do balão.

1.2. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a energia mecânica, Em , do sistema 
balão + Terra, em função da altura, h, do balão em relação ao solo, entre as posições A e D?

(A) (B)

(C) (D)

h

hA hD

hA hD
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Em
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1.3. De acordo com o teorema da energia cinética, o trabalho que seria realizado pela resultante das 
forças que atuam no balão é igual à variação da energia cinética do balão.

Conclua, com base neste teorema, qual é a intensidade da resultante das forças que atuam no balão, 
no deslocamento entre as posições A e B.

Apresente num texto a fundamentação da conclusão solicitada.

1.4. Admita que o balão, de massa 600 g , movendo-se com uma velocidade de módulo 5,8 m s-1, demora 
45 s a deslocar-se da posição A até à posição B.

Calcule a soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas que atuam no balão entre 
as posições A e B.

Apresente todas as etapas de resolução.

2. Geralmente, os balões meteorológicos transportam uma radiossonda que emite um sinal eletromagnético 
de determinada frequência.

Se a frequência desse sinal for 1680 MHz, o comprimento de onda, no ar, da radiação considerada será

 (A) 0,560 m

 (B) 5,60 m

 (C)  179 m

 (D) 0,179 m

3. O hidrogénio utilizado nos balões meteorológicos pode ser produzido a partir da reação entre o hidreto de 
cálcio sólido, CaH2 (s), e a água líquida, formando-se hidróxido de cálcio sólido, Ca(OH)2 (s), e hidrogénio 
gasoso, H2 ( g ).

3.1. Escreva a equação química que traduz a reação acima descrita.

3.2.  O número de oxidação do cálcio no hidreto de cálcio é

 (A) +2

 (B) +1

 (C) -2

 (D) -1
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Grupo IV
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1.

1.1 (B)

Como o desńıvel entre A e B é o mesmo que entre C e D, h
B

− h

A

= h

D

− h

C

,
segue-se que, desprezando a variação da aceleração da gravidade, o peso realiza o
mesmo trabalho naqueles dois percursos: W

~

P

= −∆E

pg

= −mg∆h (o trabalho
realizado pelo peso depende da massa do corpo, m, do módulo da aceleração da
gravidade, g, e do desńıvel entre as posições consideradas, ∆h).

1.2 (B)

A energia mecânica do sistema balão+Terra é a soma da energia cinética com a
energia potencial grav́ıtica: E

m

= E

c

+E

pg

. Como o balão se move com velocidade
de módulo v constante, a sua energia cinética, E

c

= 1

2

mv

2, é, também, constante.
Como a energia potencial grav́ıtica varia linearmente com a altura h, E

pg

= mg h,
conclui-se que a energia mecânica varia do mesmo modo: E

m

= E

c

+mg h (o gráfico
de E

m

em função de h é uma reta de declive mg e ordenada na origem E

c

).

1.3 Como o balão se move com velocidade constante, a sua energia cinética é, também,
constante, ou seja, a variação de energia cinética entre A e B é nula, logo, de acordo com
o teorema da energia cinética, também é nulo o trabalho realizado pela resultante das
forças. Como o movimento é retiĺıneo, a resultante das forças só pode ter a direção do
movimento. Sendo o deslocamento não nulo e o trabalho nulo, conclui-se que a resultante
das forças deve ser nula.

OU

Havendo deslocamento, o trabalho realizado pela resultante das forças é nulo se for nula
a resultante das forças ou se o deslocamento e a resultante das forças forem perpendi-
culares. Como num movimento retiĺıneo a resultante das forças não é perpendicular ao
deslocamento, conclui-se que terá de ser nula a resultante das forças.

1.4 As forças aplicadas no balão são a força grav́ıtica, ~

F

g

, a impulsão, ~

I, e a força de re-

sistência do ar, ~

R

ar

. A soma dos trabalhos realizados por essas forças é igual à variação
da energia cinética do balão, nula, dado que o balão se desloca com velocidade constante,
i.e., W

~

Fg
+ W

~

I

+ W

~

Rar
= ∆E

c

= 0. Segue-se que W

~

I

+ W

~

Rar
= −W

~

Fg
= ∆E

pg

, dado

que o trabalho realizado pela força grav́ıtica que atua no balão entre A e B é simétrico
da variação de energia potencial grav́ıtica do sistema balão+Terra nesse deslocamento.
Esta variação depende do desńıvel, ∆h, que coincide com a distância s, percorrida pelo
balão no intervalo de tempo ∆t, entre aquelas posições:

∆E

pg

= mg s = mg v∆t = 0,600 kg ⇥ 10m s−2 ⇥ 5,8m⇢⇢s−1 ⇥ 45�s = 1,6⇥ 103 J .

Portanto, a soma dos trabalhos realizados pela impulsão e pela força de resistência do ar
(força não conservativa1) é 1,6⇥ 103 J.

1
A energia potencial grav́ıtica do sistema balão+Terra aumenta, mas a do ar+Terra diminui (à subida do balão

corresponde a descida de um volume de ar igual ao do balão). Como a densidade média do ar é maior do que a do

balão, condição necessária para que o balão suba, a massa que desce é maior do que a que sobe, assim, a energia

potencial grav́ıtica do sistema balão+ar+Terra diminui, o que num sistema conservativo deveria corresponder a um

aumento de energia cinética (a impulsão é uma força conservativa). O balão sobe com velocidade constante devido

à força de resistência do ar que, sendo dissipativa, faz diminuir a energia mecânica do sistema balão+ar+Terra.

4
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2. (D)

Como o ı́ndice de refração do ar, n

ar

= c

var
, é 1,000, a velocidade de propagação

da radiação eletromagnética no ar, v

ar

, é praticamente igual à sua velocidade no
vácuo, c. Assim, o comprimento de onda da radiação, de frequência f = 1680MHz, é

λ = c

f

= 3,00⇥10

8
m��s−1

1680⇥10

6��s−1 = 0,179m.

3.

3.1 CaH
2

(s) + 2 H
2

O (l) −! Ca(OH)
2

(s) +2 H
2

(g)

3.2 (A)

Como o cálcio pertence ao grupo 2 da Tabela Periódica, ao reagir cede os 2 eletrões
de valência, formando iões dipositivos, portanto, o seu número de oxidação é +2.

OU

O número de oxidação do hidrogénio nos hidretos é −1. Designando por x o número
de oxidação do cálcio pode escrever-se x+2⇥ (−1) = 0, de onde se obtém x = +2.

Grupo V

11.º   –   Física   –   Domínio 1!

1.

1.1 (D)

O valor médio do tempo é t

B

= (8,84+8,78+8,79)ms

3

= 8,80ms. Os desvios dos valores
de t

B

nos 1.o, 2.o e 3.o ensaios são, 0,04ms, −0,02ms e −0,01ms, respetivamente.
Tomando como incerteza absoluta o desvio máximo em módulo, 0,04ms, por ser
superior à incerteza de leitura do aparelho, 0,01ms, pode apresentar-se o resultado
da medição como t

B

= (8,80± 0,04)ms.

1.2

1.2.1 Considera-se que a velocidade da esfera no intervalo de tempo t

B

é aproximadamente
constante (despreza-se a variação de velocidade, porque o intervalo de tempo t

B

é
muito pequeno).

OU

Considera-se que a velocidade no instante em que a esfera se encontra em frente da
célula é aproximadamente igual à velocidade média no intervalo de tempo t

B

.

1.2.2 (A)

Para o cálculo de v

B

utiliza-se a expressão v

B

= d

tB
, em que d é o diâmetro da

esfera e t

B

é o tempo que a esfera demorou a passar em frente da célula B.
Se a esfera interromper o feixe luminoso por uma dimensão inferior à do seu
diâmetro o valor medido de t

B

será inferior ao valor verdadeiro, logo, v
B

= d

tB

será maior do que o verdadeiro e, em consequência, o valor experimental do
módulo da aceleração grav́ıtica, g

exp

= vB−vA
tA!B

= vB
tA!B

, também será maior do
que o verdadeiro, contendo, assim, um erro por excesso.
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Grupo IV

10.º  –  Física  –  Subdomínio 1! 11.º   –   Física   –   Domínio 2! 11.º  –  Química  –  Domínio 2!

1.

1.1 (B)

Como o desńıvel entre A e B é o mesmo que entre C e D, h
B

− h

A

= h

D

− h

C

,
segue-se que, desprezando a variação da aceleração da gravidade, o peso realiza o
mesmo trabalho naqueles dois percursos: W

~

P

= −∆E

pg

= −mg∆h (o trabalho
realizado pelo peso depende da massa do corpo, m, do módulo da aceleração da
gravidade, g, e do desńıvel entre as posições consideradas, ∆h).

1.2 (B)

A energia mecânica do sistema balão+Terra é a soma da energia cinética com a
energia potencial grav́ıtica: E

m

= E

c

+E

pg

. Como o balão se move com velocidade
de módulo v constante, a sua energia cinética, E

c

= 1

2

mv

2, é, também, constante.
Como a energia potencial grav́ıtica varia linearmente com a altura h, E

pg

= mg h,
conclui-se que a energia mecânica varia do mesmo modo: E

m

= E

c

+mg h (o gráfico
de E

m

em função de h é uma reta de declive mg e ordenada na origem E

c

).

1.3 Como o balão se move com velocidade constante, a sua energia cinética é, também,
constante, ou seja, a variação de energia cinética entre A e B é nula, logo, de acordo com
o teorema da energia cinética, também é nulo o trabalho realizado pela resultante das
forças. Como o movimento é retiĺıneo, a resultante das forças só pode ter a direção do
movimento. Sendo o deslocamento não nulo e o trabalho nulo, conclui-se que a resultante
das forças deve ser nula.

OU

Havendo deslocamento, o trabalho realizado pela resultante das forças é nulo se for nula
a resultante das forças ou se o deslocamento e a resultante das forças forem perpendi-
culares. Como num movimento retiĺıneo a resultante das forças não é perpendicular ao
deslocamento, conclui-se que terá de ser nula a resultante das forças.

1.4 As forças aplicadas no balão são a força grav́ıtica, ~

F

g

, a impulsão, ~

I, e a força de re-

sistência do ar, ~

R

ar

. A soma dos trabalhos realizados por essas forças é igual à variação
da energia cinética do balão, nula, dado que o balão se desloca com velocidade constante,
i.e., W

~

Fg
+ W

~

I

+ W

~

Rar
= ∆E

c

= 0. Segue-se que W

~

I

+ W

~

Rar
= −W

~

Fg
= ∆E

pg

, dado

que o trabalho realizado pela força grav́ıtica que atua no balão entre A e B é simétrico
da variação de energia potencial grav́ıtica do sistema balão+Terra nesse deslocamento.
Esta variação depende do desńıvel, ∆h, que coincide com a distância s, percorrida pelo
balão no intervalo de tempo ∆t, entre aquelas posições:

∆E

pg

= mg s = mg v∆t = 0,600 kg ⇥ 10m s−2 ⇥ 5,8m⇢⇢s−1 ⇥ 45�s = 1,6⇥ 103 J .

Portanto, a soma dos trabalhos realizados pela impulsão e pela força de resistência do ar
(força não conservativa1) é 1,6⇥ 103 J.

1
A energia potencial grav́ıtica do sistema balão+Terra aumenta, mas a do ar+Terra diminui (à subida do balão

corresponde a descida de um volume de ar igual ao do balão). Como a densidade média do ar é maior do que a do

balão, condição necessária para que o balão suba, a massa que desce é maior do que a que sobe, assim, a energia

potencial grav́ıtica do sistema balão+ar+Terra diminui, o que num sistema conservativo deveria corresponder a um

aumento de energia cinética (a impulsão é uma força conservativa). O balão sobe com velocidade constante devido

à força de resistência do ar que, sendo dissipativa, faz diminuir a energia mecânica do sistema balão+ar+Terra.
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