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As Equações Literais e as Ciências Físico-Químicas

1. A concentração mássica, Cm, grandeza que explica a quantidade de soluto, em kg, dissolvido

num litro de solução (soluto e o solvente), unidades SI é dada pela fórmula 
solução

soluto

v

m
Cm =

Como as soluções, normalmente são muito pequenas utiliza-se a grama para soluto e ml ou dm3

para solução.

1.1 A figura apresenta três misturas homogéneas, também designadas por soluções, sendo o solvente a água.

1.1.1 Das três soluções, identifica:
Qual a mais concentrada;
Qual a mais diluída.

1.1.2 Verifica as respostas anteriores calculando a concentração mássica das três soluções em g/dm3.

1.2. Observe os três rótulos de leite que se vendem no mercado:

1.2.1 Indica qual dos rótulos corresponde ao leite gordo e magro.

1.2.2 Calcula a concentração de lípidos (gordura) em cada leite e avalie a resposta da alínea anterior.

1.2.3 Calcula o volume de água a adicionar ao leite meio gordo para que a sua composição quantitativa em

lípidos seja igual ao leite magro. Começa por resolver a equação dada em ordem a v.

2. As posições ocupadas por um corpo ao longo de uma trajectória correspondem a todo o espaço
percorrido por  este durante  um determinado tempo.  Assim se o corpo efectua um determinado
percurso diz-se que esse percurso é o espaço percorrido, quer em linha recta, curva, circular ou
outro, pelo corpo durante todo o tempo do movimento. 
A posição inicial do movimento corresponde sempre quando se inicia a contagem do tempo.
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A distância percorrida por um corpo, em metro (unidade SI), durante um determinado tempo, em
segundo (s), corresponde à rapidez média com que o corpo efectuou essa distância. A rapidez média
é então uma grandeza física sempre positiva, nunca informando o sentido do movimento:
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A figura representa o trajecto efectuado pelo Pedro desde sua casa a casa dos amigos. Após 30 minutos de ter
saído de casa chegou a casa do João onde permaneceu 10 minutos. Foi depois a casa do Luís à qual chegou
passados 10 minutos.

2.1Indique o tempo gasto, pelo Pedro, durante todo o percurso, nas unidades SI.
2.2Determine a distância percorrida pelo Pedro, no tempo anterior, em unidades SI.
2.3 Determine, nas unidades SI, a rapidez média do Pedro no percurso até à casa do João.
2.4  Depois de sair de casa do Luís, o Pedro regressa a sua casa, com uma rapidez média de 1,5 m/s.
Quanto tempo demorou?

3. No funcionamento de um aparelho eléctrico é necessário entender a quantidade de energia, em J
(Joules) que este consume durante o tempo de funcionamento, em s (segundos). Assim para estudar
os aparelhos é necessário saber a sua potência eléctrica (P) cuja unidade é o W (Watt) que informa a
quantidade  de  energia  que  este  consome  em  cada  segundo  que  funciona.  Os  aparelhos  com
potencias  elevadas  consomem  muita  energia,  é  verdade.  No  entanto  é  necessário  estudar  a
funcionalidade do aparelho. 
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Unidades SI: energia – Joule; tempo – segundo; potencia – Watt.
Por exemplo: um secador de cabelo com P de 1500W e outro com P de 1000W. É mais rentável
utilizar o de 1500W pois o objectivo atinge-se em menos tempo gastando menos energia.  Como
verificar?
Então, se para secar o cabelo com o secador de 1000 W for necessário 15 minutos (900 segundos)
este vai gastar 900 000J de energia. Para o de 1500 W pode-se consumir a mesma energia mas em
menos tempo. Então o facto de ser mais potente, nesta situação, permite demorar menos tempo.
Situação rentável para os cabeleireiros.
O rendimento  de  um aparelho  resume a  energia  que  foi  transformada  em útil  relativamente  à
quantidade de energia consumida (energia fornecida).
Exemplo:
Se o secador consumir 900 000J de energia será que utilizamos toda esta energia? Não a energia é
transformada em térmica (a útil) e dissipada ( o som e o aquecimento do próprio aparelho)
Quando  um  aparelho  tem  um  aquecimento  exagerado,  pois  todos  aquecem,  podemos  logo
interpretar que o aparelho dissipa muita energia, logo não é muito rentável.
Então determinamos a energia utilizada pela diferença entre a Ef e a Ed. 
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3.1 Considera os aparelhos apresentados:

3.1.1 Identifica o aparelho que consome mais energia durante 1 segundo.
3.1.2 Se o João durante 30 minutos utilizar o secador, quanta energia eléctrica foi fornecida ao aparelho,
em unidades SI?

3.2
“Aqueceu-se uma quantidade de água e deixou-se ferver. Com um termómetro verificou-se que o
valor obtido era de 105ºC”.

3.2.1  O aquecimento anterior  foi  efectuado num fogão eléctrico que  consumiu 60 000 J de energia,
durante 10 minutos.
Determina a Potencia eléctrica do fogão.
3.2.2 Se para o meio exterior for libertada 20 000J de energia, qual a quantidade de energia utilizada para
o aquecimento da água?
3.2.3 Determina o rendimento deste fogão. Interprete o resultado obtido.

4.  Para  muitos  as  palavras  massa  e  peso  têm  o  mesmo  significado.  No  entanto  são  coisas
completamente  diferentes.  Massa  (kg),  é  uma  grandeza  física  característica  do  corpo,  pois  é
inalterável, respeita à constituição do corpo. Qualquer corpo mantém sempre a mesma massa em
qualquer local do universo. 
Peso, grandeza física associada à força que um corpo de grandes dimensões exerce sobre outro. Daí
a unidade ser N (Newton). O peso de um corpo varia de local para local, quer no mesmo planeta: de
acordo com a distância do corpo ao centro do planeta (considerar a expressão da Fg);  quer de
planeta para planeta: devido à dimensão do mesmo (considerar a mesma expressão).
O  valor  do  peso  obtém-se  a  partir  de  dinamómetros,  também  denominados  por  balanças
dinamómetros. 
Para determinar a massa utiliza-se as balanças.
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G – constante de gravitação universal, 6,67x10-11Nm2kg-2

4.1 A figura mostra o valor do peso de um rapaz lido em três locais diferentes:

Terra       Asteróide

4.1.1 Explica a diferença dos valores lidos, pelo rapaz, na terra e no Asteróide.
4.1.2 Determina o valor da aceleração gravítica (g) no asteróide, sabendo que 42,8Kg é a massa do rapaz.
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4.2 Observa com atenção:

4.2.1 De acordo com a tabela diz em qual dos planetas é mais difícil, um atleta de massa 60kg, praticar
salto em altura.
4.2.2 O atleta viaja até Mercúrio. 
         Determina o seu peso.
4.2.3 O que aconteceu à sua massa?

Bom Trabalho!

Planeta g (ms-2)
Terra 9,8
Vénus 8,8

Mercúrio 3,8
Saturno 11,3
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