
PONTO 336 

ENSINO SECUNDARIO 

9.° ANO DE ESCOLARIDADE 

Tempo: lh e 30m ..8 Época 

1982 2.8 Chamada 

PROVA ESCRITA DE CI~NCIAS FISICO-QUIMICAS 

Leia todas as perg untas com muita atenção e não se precipite a responder; 
responder, apenas, depois de estar seguro de que compreendeu bem a 
pergunta. 

Apresente todos os cálculos que tiver de efectuar sem o que as 
respostas não poderão ser-cotadas. ~~--....,....."..--'-----t------

,.... f .....+ 

FlslCA 

1 ..- Tendo em atenção as informações dadas pela figura 1 e ainda que: 

I 
OS PONTOS A E C ESTÃO A MESMAALTITUDE E O PONTO B ESTÁ 
SITUADO A-UMA ALTITUDE SUPERIOR 

Admita que foram detérminadas a massa e o peso de um mesmo 
corpo. colocado sucessivamente nos pontos assinalados. 

Fig 1 

1.1	 - Das afirmações que se seguem. transcreva para a sua prova. as 
que considerar verdadeiras. 

A =	 Uma balança de doi§ Pfflto§ em equilíbrio no ponta 6, continua ~m 
equilíbrio no ponto C e deixa de estar em equilíbrio no ponto A. 

B - Uma balança de dois pratos em equilíbrio no ponto B. mantém-se 
em equilíbrio nos pontos A e C. 
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c - A leitura feita com um dinamómetro nos pontos B e C é a mesma.
 

D - A leitura feita com um dinamómetro nos pontos A e C é a mesma.
 

E - O valor lido no dinamómetro no ponto Bé inferior ao lido no ponto C.
 

F - O valor lido no dinamómetro no ponto B é superior ao lido no ponto
 
C. 

1.2	 - Justifique as opções que fez na alínea 1.1, referindo-se apenas às
 
afirmações que considerar verdadeiras.
 

2	 Numa mola elástica. cujo limite de elasticidade é de 15N. suspenderam
se sucessivamente corpos de pesos diferentes e registaram-se os resul
tados no quadro seguinte: . 

-.	 -, -I 

.•~>;é~
"ç.., 

Peso (N) Comprimtjnto da mola (cm) Alol\\:jdmtmlO (cm) 

O 15 (comprimento inicial) O 
.. 

XI 

x
3 

10 

2 19 

x
2 

21 

5 x
4 

2.1	 - "iranscreva o quadro para a sua prova. substituindo as incógnitas 
x" x

2
' )(3 e x

4 
pelos seus valores. 

2.2	 - Seria possível determinar, com esta mola. o peso dum corpo que 
nela provocasse um alongamento de 35 cm? Justifique. 

2.3	 - Complete a afirmação que se segue, com uma das opções escritas 
um ba ixo. 

Afirmação o peso dum corpo é ... 

Op c,: Õuri ... 1111\i1 \lI .II Hill/O Colll linflu do ac:çfio horizontal o 

sentido da esquerda para a direita. 

2.	 uma grandeza vectorial com linha de acç30 verti 
cal e sentido de baixo para cima. 

3.	 uma grandeza escalar. 

4.	 uma grandeza vectorial com linha de acção verti 
cal e sentido de cima para baixo. 

5.	 uma grandeza vectorial com linha de acção de 
cima para baixo e sentido vertical. 
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3 - O João prepara-se para descer o "escorrega". 

Fig. 2 

3.1 Explique como varia a energia potencial do sistema "Terra-JoAo" 
durante a descida. 

3.2	 - Em que forma ou formas de energia se transforma essa energia poten
ciaI, durante a descida? 

4 - Por intermédio do sistema. representado na figura 3. um operário eleva 
~ de 20m. um fardo com o peso de 500N. 

Considere desprezável o atrito e o peso de S·. 

4.1 -	 Identifique as máquinas simples representadas por A e B. 

4.2	 - Explique porque motivo o operário utilizou o sistema constituído 
por A e B e não apenas a máquina simples A. . 

4.3	 - Calcule o trabalho realizado pelo peso do fardo neste 
deslocamento. 

4.4	 - Admitindo que o fardo sobe a velocidade constante, qual o valor 
da energia fornecida ao sistema para elevar o fardo? 
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5 - O Miguel foi à piscina e sentou-se na borda. com as pernas dentro de 
água. A cena altura olhou para baixo e ficou muito assustado porque lhe 
pareceu que tinha as pernas partidas. 

5.1 -	 Qual o fenómeno físico que tem lugar e que levou o Miguel a ter esta 
I' 

"ilusão óptica "7 

5.2 -	 Indique justificando. qual dos meios (ar-água) é mais refrangente. 

,--' .. 
.. --- - ') 

~. 
----~ 

Fig. 4 

aulMICA 

1 - Com base no fragmento da Tabela Periódica representada na figura e 
correspondente aos primeiros dezoito elementos. complete as frases que 
se seguem, transcrevendo-as para a sua prova, de modo a obter afirma
ções cor rect<:Js. 

- 
H He 

) 

Li Be B C N O F Ne 

Na Mg AI Si P S CI Ar 

1.1 -	 O número atómico do azoto (N) é .... 

1.2 -	 O flúor (F) pertence ao ... período da Tabela Periódica. 

1.3 -	 A carga nuclear dos átomos de sódio (Na) é ... 

1.4	 - Os elementos '" e ... pertencem ao mesmo grupo da Tabela 
Periódica. 

1.5 -	 Os átomos de ... apresentam a configuração electrónica 2:8:2 

1.6 -	 A carga mais provável dos iões de ênxofre (S) é .... 

1.7 -	 O .... é um elemento quimicamente inerte. 

1.8	 - Dos elementos do VII A grupo apresentados. o .... é mais reactivo 
que o ..... 
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2 - A reacção do elemento X com a água pode ser traduzida pela seguinte 
equação química: 

2.1 -	 Acerte esta equação química e transcreva-a para a sua prova. 

2.2 -	 Indique o grupo d qUtl ptHtent;tl o elemento X. Justifique. 

2.3	 .... Qual o carácter químico da soluCAo resultanté ê qual apartícula 
responsável por esse carácter? 

3 - O Iltio, o sódio e o potássio são elementos do I A grupo, cujos números 
atómicos são respectivamente 3, 11 e 19. 

3.1 -	 Coloque-os por ordem decrescente da reactividade. 

3.2	 - Justifique a ordenação feita na allnea 3.1, com base nas configu
rações electrónicas dos átomos desses elementos. 

3.3	 - O óxido de sódio reage com a água, de acordo com a equação 
química seguinte: 

3.3.1 -
.. 

Quantas moles de iões hidróxido (OH-) se formam a 
partir da reacção completa de 0.5 mole de óxido de 
sódio? 

3.3.2 - Calcule a massa de água necessária à reacção com
pleta com 12,4g de óxido de sódio. 

(Na = 23 u. 0= 16 u.) 
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