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PONTO 37/5 pags. 

ENSINO SECUNDARIO 
CURSO GERAL LICEAL NOCTURNO 

Durat;ao da prova: Ih e 30m l.a FASE 

1986 La CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE FislCA E QUiMICA 

Leia todas as perguntas com muita atenc;ao e nao se precipite a responder. 
Apresente todos os calculos que tiver de efectuar, sem 0 que as respostas nao 
poderao ser cotadas. 

FislCA 

I 

1. Na figura 1, EE' representa uma secc;ao recta de um espelho plano. 

E 

-

......



P, F:- - - - -  -- - - - - ;., P2.... 
I ... " I 
I ... I 
t ...... I
 

I
 
...... 

: 0: I 
...... I 

t " ...... , II ,."
I ,. ......... I
 

P4 1t'....._- - --- --- -_:::.I P3 

E' 
Fig. 1 

1.1. Qual das opc;oes: 

I - Ponto P2 

II - Ponto P3 

III - Ponto P4 

IV - Nenhum dos pontos indicados.
 

corresponde a imagem de P" dada pelo espelho plano?
 

v.s.u. 
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1.2. Das frases A; B, C e D seguintes, indique a que melhor traduz a razao da 
sua escolha na questao anterior: 

A - A imagem de P1 dada pelo espelho plano e virtual. 

B - A imagem de urn objecto dada por urn espelho plano e virtual e 
direita .. 

C - 0 ponto P1 e a sua imagem estao amesma distancia em rela<;ao ao 
espelho. 

D - 0 fen6meno 6ptico que se verifica num espelho, e 0 da reflexao da 
luz. 

2. Uma lente esferica, L, da de urn ponto B, uma imagem B', (Fig. 2). 

EE' - eixoprincipal da lente. 

AO = 20cmL 
A'O = 20cm 

a I BI Feixe luminoso para
lela ao eixo principal. 

E 

a' 

Fig.2 

2.1. Como classifica a lente L? Justifique a resposta. 

2.2. Qual a designacao que se da aos pontos A e A'? Justifique a resposta. 

2.3. Determine 0 valor da vergemcia da lente referida. 

2.4. Indique uma aplica<;ao das lentes do tipo da lente L. 

II 

o quadro seguinte apresenta, para diferentes valores de massas de ferro, 
eter e agua e para as variacoes de temperatura indicadas, os valores das ener
gias absorvidas. 

Substancias Massa 
(g) 

Temperatura 
inicial 

(DC) 

Temfleratu ra 
inal 
(DC) 

Valor da energia 
absorvida 

(cal) 

Ferro 2,0 8 18 2,2 

Eter 10,0 35 45 53 

Agua 1,0 14 24 10 



1.	 Quando um corpo e aquecido, que alteracao se verifica a nfvel das suas 
partfculas? 

2.	 A partir dos valores registados no quadro indique, justificando, qual das 
opc6es I, II e III corresponde aos valores das capacidades calorfficas especf
ficas, expressos em cal/g oC, do ferro, eter e agua. 

I 0,22; 0,053 0,10 

II 2,2; 0,53 ; 0,50 

III 0,11 0,53; 1,00 

III 

Observe a figura 3. 
M - Corpo condutor neutro. 

N	 Corpo condutor electri 
zado positivamente.M	 N 

E e F - Suportes isoladores. 

Fig.3 

Considere que os corpos MeN foram aproximados um do outro, sem haver 
contacto, e que 0 ar que os envolve e isolador. 

Classifique as frases seguintes em verdadeiras ou falsas, apresentando a 
razao ou raz6es que determinaram a sua escolha. 

A - Alguns electr6es de M passam para o' corpo N. 

B 0 corpo M fica electrizado, negativamente, devido a influencia de N. 

C 0 corpo M, devido ao movimento dos electr6es de conduCao fica 
electrizado negativamente na regiao b e positivamente na regiao a. 

D - 0 corpo M, apesar da influencia de N, mantem-se neutro. 

IV 

Dois corpos macicos, um de ferro e outro de alumfnio, tern massas iguais. 

As massas volumicas do ferro e do alumfnio sao: 

3 
fiFe = 7,8 g/cm3 

fiAI = 2,6 g/cm 

1. Qual 0 significado ffsico do valor 7,8 g/cm3
, em relacao ao ferro? 

2. Justifique a seguinte afirmacao: 

"0 volume do corpo de aluminio e triplo do de ferro." 

v.s.f.f. 
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QUiMICA 

I 

"Atomos, moleculas, ices, Tabela Peri6dica, ligac;ao qulmica." 

o elemento potassio possui tres isotopos, sendo dois deles representados 
simbolicamente por: 

e 

1. 

1.1.	 Qual 0 numero atomico desse elemento? 

1.2.	 Represente sirnbolicamente 0 outro isotopo, sabendo que 0 respectivo 
atomo possui 22 neutr6es. 

1.3.	 Indique qual a estrutura electronica, de urn Momo de potassio, no seu 
estado fundamental. 

1.4. Em que grupo da Tabela Periodica se situa 0 potassio? Justifique. 

2.	 0 sodio e 0 c1oro sao elementos cujos numeros atornicos sao, respectiva
mente, 11 e 17. 

Estabeleca uma relacao verdadeira entre cada substfmcia apresentada no 
grupo A, a sua formula qufmica indicada no grupo B e a respectiva Iigacao 
qufmica - grupo C. 

grupo A grupo B	 grupo C 

cloreto de sodio I\la+cns) ligacao covalente apolar 

c1oro gasoso Na (s) ligacao ionica 

sodio solido CI 2 (g) ligacao metalica 

II 

"Reactividade dos 6xidos com a agua" 

Considere a seguinte equacao qufmica: 

1. Faca a leitura da equacao em termos de moles. 

2.	 Qual dos indicadores, solucao alcoolica de fenolftalelna ou solucao de torne
sol, seria mais conveniente utilizar para provar 0 caracter qufmico da solucao 
obtida? Justifique. 

3.	 Atribua urn valor possfvel para pH da solucao de H2C03. 
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III 

"Variacao da reactividade dos elementos ao longo de urn grupo: grupo 
VIIs da Tabela Peri6dica." 

Considere as seguintes equacoes i6nicas: 

C!2(aq) + 2 r(aq) h(aq) + 2 Crtaq) 

as numeros at6micos do c1oro, bromo e iodo, sao respectivamente 17,35 e 
53. 

Das frases A, Be C, indique aquela ou aquelas que considera verdadeiras, e 
transcreva para a sua folha de prova a ou as falsas, devidamente corrigidas: 

A - a c1oro recebe menos facilmente electroes do que 0 iodo.
 

B - a c1oro e mais reactivo do que 0 bromo.
 

C - a iao Br- e menos estavel que 0 iao r.
 

IV 

"Calculos estequiometricos." 

a acido sulfurico reage com 0 zinco, a frio, de acordo com a seguinte equaCao 
qufmica: 

Supondo que na reacCao se gastaram 6,5 9 de zinco, determine: 

1. a numero de moles de zinco que se gastaram. 

2. A massa de hidrogenio que se libertou. 

Ar(H) = 1 Ar(Zn) 65 Ar(O) 16 Ar(S) 32 

FIM 
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