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Caro estudante,

Parabéns por desejares estudar Física e Química e teres escolhido este livro. É uma 
das melhores maneiras de assegurares o teu futuro, pois vai permitir que te sintas mais 
à vontade num mundo que se encontra cada vez mais imerso em Ciência e Tecnologia.

A Física e a Química são ciências fundamentais, base do nosso conhecimento do 
Universo físico. Permitem-nos compreender o Universo e desenvolver aplicações tecnoló-
gicas sem as quais a nossa sociedade não sobreviveria. Desde que nos levantamos até nos 
deitarmos, vivemos a nossa vida rodeados de Física e de Química, que está presente no 
flúor da pasta de dentes e no telemóvel com que comunicamos, entre outros exemplos. As 
descobertas e os avanços da Física e da Química tornaram possíveis as telecomunicações 
(ondas eletromagnéticas), a eletrónica de consumo (eletromagnetismo), os ecrãs de cristal 
líquido (física do estado sólido), os discos compactos ou CD (lasers, ótica), os medicamen-
tos (química orgânica), entre muitas outras coisas.

E, contudo, a Física e a Química são muitas vezes desprezadas e mal compreendidas. 
A Física em particular, talvez por parecer mais abstrata, é ainda menos conhecida. 
De facto, apesar de a Física ser talvez a ciência mais básica e fundamental, o público não 
sabe bem o que ela é e a sua importância não é geralmente reconhecida. 

Longe de ser aborrecida, a Física é divertida! Além dos assuntos tradicionais (Mecânica, 
Eletricidade), a Física inclui temas fascinantes. É exemplo disso a Física das condições 
extremas (perto do zero absoluto: supercondutividade, superfluidez; perto da velocidade 
da luz: Relatividade restrita; perto de um buraco negro: Relatividade geral; no infinitamente 
pequeno: Física Quântica e Física de Partículas; no infinitamente grande: Astrofísica).

Além das aplicações industriais no fabrico de substâncias e materiais, a Química 
moderna participa na Nanociência, que opera numa escala na qual a manipulação individual 
de átomos ou moléculas pode permitir a construção de estruturas e materiais inovadores 
com aplicação médica ou biológica de grande importância.

Para que o desenvolvimento do País se concretize eficazmente, o ensino da Ciência tem 
de ser bem-sucedido e a responsabilidade de todos nós, professores, alunos e pais, 
é enorme e tem de ser aceite como tal. Ensinar é um serviço à comunidade de grande 
dignidade e tem de ser apoiado fortemente por toda a sociedade: perder esta batalha 
significa o subdesenvolvimento científico, económico e social para Portugal.

Com esta obra esperamos dar o nosso contributo, pequeno que seja, para uma aprendi-
zagem mais eficaz e, portanto, para o desenvolvimento e bem-estar de todos.

Os autores
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO

O livro trata os conteúdos da componente de Física e da componente de Química da disci-
plina bienal de Física e Química. Esta disciplina inicia-se no 10.o ano e conclui-se no 11.o ano. 
No 11.o ano, como os alunos são avaliados através de um exame a nível nacional, esta obra 
constitui uma ferramenta essencial que ajuda à sua preparação.

O livro contém três capítulos: Física, Química e Trabalhos prático-laboratoriais. Os itens 
correspondem aos conteúdos do 11.o ano e, sempre que o contexto o permita, contemplam 
também con teúdos do 10.o ano da disciplina. Cada capítulo contém textos que introduzem as 
situações a avaliar. Cada texto é uma adaptação de excertos recolhidos em publicações 
devidamente referen ciadas na bibliografia. Para cada um dos textos são apresentados um certo 
número de itens, que podem ser de escolha múltipla, de verdadeiro/falso, de associação, de 
comple tamento. Nos assuntos a avaliar, para além da parte teórica, existem questões sobre as 
ativi dades experimentais, exercícios e/ou problemas que envolvem cálculos.

Pretende-se desenvolver, como o Programa prevê, a capacidade de selecionar, analisar, 
avaliar de modo crítico, informações em situações concretas.

Quer no capítulo de Física, quer no capítulo de Química abordam-se temas do programa 
dos dois anos em que a disciplina é lecionada, tendo em conta uma visão integradora da ciên-
cia, da tecnologia, da sociedade e do ambiente. Pretende-se ainda salientar marcos impor tantes 
na história da Física e da Química.

Os itens de cada um dos capítulos são antecedidos por um texto, que deve ser lido com 
atenção, pois introduz os conteúdos programáticos a serem avaliados e fornece alguma 
informação adicional. Cada texto é numerado e os itens que lhe dizem respeito começam pelo 
número correspondente ao do texto. Por exemplo, ao texto do capítulo de Física F12 cor-
respondem os itens 12.1, 12.2, ... No capítulo de Química, os itens 9.1, 9.2, ... dizem respeito 
ao texto desig nado por Q9.

No capítulo de Trabalhos prático-laboratoriais, existem itens relativos a cada uma das 
atividades laboratoriais referidas como obrigatórias no Programa da disciplina, quer do 
10.o ano, quer do 11.o ano. Os textos referentes a estas atividades estão assinalados por FAL 
para a Física e por QAL para a Química.

São incluídos, como anexo, um formulário básico de Física e de Química e uma Tabela 
Periódica, com as informações consideradas necessárias.

Para os itens de resolução numérica, são apresentados tópicos de resolução.
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Nos cálculos que efetuar em que intervenha o módulo da aceleração da gravidade, 
utilize g = 10 m s –2.

Use um sistema coerente de unidades.

F1 — O mundo é feito de movimento. Sistema, corpo e partícula

Do eletrão num átomo à estrela numa galáxia, tudo se encontra em movimento no 
Universo. E se há coisa que nos chama a atenção é um corpo em movimento. Que o digam os 
felinos! Se a sua presa se mantém imóvel, não a conseguem ver! A vida de um ser vivo pode 
depender da sua capacidade de se mover mais ou menos depressa, em trajetórias lineares ou 
a três dimensões. São exemplos disso a fuga de um coelho e a investida de uma águia. E para 
se mover, um corpo tem de dispor de alguma forma de energia.

Para simplificar o estudo do movimento de um corpo relativamente a um dado referencial, 
geralmente utiliza ‑se um dos seus pontos ao qual se atribui a massa do corpo que ele repre‑
senta. Quando o corpo se desloca, esse ponto vai ocupando posições sucessivas que, unidas, 
formam uma linha.

A energia que está associada a um corpo constitui uma das suas propriedades. A energia 
manifesta ‑se sob várias formas e cada uma delas tem o nome correspondente ao efeito ou 
à transformação produzida. Assim, temos energia mecânica, energia térmica, energia elétrica, 
energia interna, entre outras.

Um sistema só pode realizar trabalho se possuir energia; por essa razão, a energia pode 
entender ‑se como a capacidade de realizar trabalho. Uma máquina é um sistema que se destina 
a realizar trabalho. Quando há realização de trabalho, este mede a transferência de energia de 
um sistema para outro.

1.1 — Caracterize as entidades físicas seguintes:

  1.1.1— partícula
  1.1.2 — corpo
  1.1.3 — sistema

1.2 —  Na Tabela I estão registadas algumas posições de um corpo em movimento retilíneo, 
em diferentes instantes, em relação a um referencial unidimensional.

Tabela I

Tempo t/s 0,0 3,0 6,0 10,0 14,0

Posição x/m 0 10 20 5 –10
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  1.2.1 —  Como se designa o conjunto de posições sucessivas ocupadas pelo corpo 
durante o seu movimento?

  1.2.2 — Descreva o movimento do corpo, interpretando os dados da Tabela I.
  1.2.3 —  Selecione o gráfico que pode traduzir como varia a posição, x, do corpo em 

função do tempo, t.

  1.2.4 —  Selecione a opção que permite obter uma afirmação correta.  
O valor da velocidade média do corpo no intervalo de tempo...

    (A)  [3,0; 6,0] s é igual à rapidez média do corpo no mesmo intervalo de tempo.
    (B)  [3,0; 6,0] s é maior que a rapidez média do corpo no intervalo de tempo 

[6,0; 10,0] s.
    (C)  [6,0; 10,0] s é igual à rapidez média do corpo no mesmo intervalo de tempo.
    (D)  [10,0; 14,0] s é maior que a rapidez média do corpo no intervalo de tempo 

[3,0; 6,0] s.

1.3 — Selecione a opção que permite obter uma afirmação correta.
   O trabalho realizado pelo peso de um corpo em movimento depende da...

 (A) trajetória seguida pelo corpo.
 (B) posição inicial e da posição final do corpo.
 (C) rapidez do movimento do corpo.
 (D) variação da energia mecânica do corpo.

1.4 — A energia interna de um sistema diminui 400 J quando realiza trabalho de 250 J.
  Esse sistema não absorve nem emite radiação.

  1.4.1 — O sistema referido é mecânico ou termodinâmico? Justifique.
  1.4.2 — O sistema recebe ou cede energia por calor?
  1.4.3 — Calcule o valor da energia envolvida nesta transferência.

x x xx x x

t t tt t0 0 00 0 06,0 6,0 6,0 6,0

(A) (B) (C) (D)
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