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1. A

concentração mássica,

C m , grandeza que explica a quantidade de soluto, em kg, dissolvido num litro de

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

Cm =

m soluto
v solução

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 é a mais concentrada.
qual é a mais diluída.
1.1.2. Verifica as respostas anteriores calculando a concentração mássica das três
soluções em g/dm3.
1.2. Observa 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 avalia 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 .
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2. As posições ocupadas por um corpo ao longo de uma trajetória 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 pelo corpo durante todo o tempo do movimento, quer em linha reta, curva,
circular ou outro.
♦
♦

A posição inicial do movimento corresponde sempre ao início da contagem do tempo.
A distância percorrida por um corpo, em metros (unidade SI), durante um determinado tempo, em
segundos (s), corresponde à rapidez média com que o corpo efetuou essa distância. A rapidez média é
então uma grandeza física sempre positiva, não dando, por isso, informação do sentido do movimento:

Rm =
♦

d
∆t

A figura representa o trajeto efetuado pelo Pedro desde sua casa a casa dos amigos. Após 30 minutos
depois 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.

2.1. Indica o tempo gasto, pelo Pedro, durante todo o percurso, nas unidades SI.
2.2. Determina a distância percorrida pelo Pedro, no tempo anterior, em unidades SI.
2.3. Determina, 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. Caminhando…

A figura mostra as pegadas de um homem a andar. O comprimento do passo, P , é a distância entre a parte de trás
de duas pegadas consecutivas.

n
= 140 estabelece uma relação aproximada entre n e P , em que:
P
n = número de passos por minuto e P = comprimento do passo, em metros.

♦

Para os homens, a fórmula

3.1. Se esta fórmula se aplicar ao caminhar do Pedro e ele der 70 passos por minuto, qual é o
comprimento do passo do Pedro? Apresenta os cálculos que efetuares.
3.2. O Bernardo sabe que o comprimento do seu passo é de 0,80 metros. A fórmula aplica-se ao caminhar
do Bernardo. Calcula, em metros por minuto e em quilómetros por hora, a velocidade a que o Bernardo
caminha. Apresenta os cálculos que efetuares.
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4. Para

muitos as palavras massa e peso têm o mesmo significado. No entanto são coisas completamente
diferentes. Massa (kg), é uma grandeza física caraterística do corpo, pois é inalterável, diz respeito 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. A unidade
é 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 registos efetuados por dinamómetros.

♦

Para determinar a massa utilizam-se as fórmulas:

P = m × g ; Fg = G

M corpoceleste × mcorpo

;
2
d raio
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:

Asteróide

Terra

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.
4.2. Observa com atenção:
Planeta
Terra
Vénus
Mercúrio
Saturno

g (ms-2)
9,8
8,8
3,8
11,3

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. O que aconteceu à sua massa, quando viajou da
Terra até Mercúrio?
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