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PONTO 36/6 pags. 

ENSINO SECUNDARIO 
CURSO GERAL LICEAL NOCTURNO 

Dura~ao da prova: Ih 30m La FASi--

1987 La CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE FislCA E QUfMICA 

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

FislCA 

I 

1. Observe os esquemas da figura 1. 
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Fig. 1 

1.1.	 Indique qual dos esquemas 1, II, III ou IV da figura 1 traduz a forma
c;ao da imagem A'de um objecto A, dada pelo espelho EE' 

1.2. Escreva	 0 enunciado das leis em que se baseou para responder a 
questao 1.1 .. 

1.3.	 Como classifica 0 feixe luminoso incidente que parte de A, em qual
quer dos esquemas? 

v.s.f.f. 
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2. Usando uma das opc;6es: 

A - direita e com maiores dimens6es" 

B direita e com as mesmas dimens6es" 

C invertida e com as mesmas dimens6es" 

complete a frase seguinte, de modo a obter uma afirmac;ao verdadeira: 

..A irnagern de urn objecto dada por urn espelho plano e, em relar;ao ao 
objecto, " 

II 

Para verificar se um brilhante tem ou nao defeitos, um ourives observa-o 
com 0 auxflio de uma lupa. 

1.	 Indique, justificando, qual dos esquemas I ou II (fig. 2) representa 0 tipo 
de lente existente numa lupa. 

I II
 

Fig.2
 

2.	 Que defeito de visao pode ser corrigido por lentes do tipo da representada 
no esquema I? 

III 

Observa a figura 3. 

Fig. 3 

R - Barra de 
vidro elec
trizada. 

MeN Condutores 
metalicos 
neutros. 

T1 e T2 - Suportes 
isoladores. 

36/2 



Com 0 material indicado, procedeu-se a uma experiencia com as seguin
tes fases: 

1.° Encostam-se os condutores MeN e, em seguida, aproxima-se do 
condutor M a barra R carregada positivamente. 

2.° Com a barra ainda proxima de M, afastam-se os dais condutores, 
tendo 0 cuidado de tocar unicamente nos suportes isoladores. 

1.	 Que nome tem 0 processo de electriza<;ao que esta experiencia Ihe sugere? 

2.	 Qual dos esquemas I, II, III ou IV da figura 4 representa agora a carga de 
cada condutor? Justifique a resposta. 
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Fig.4 

IV 

1. Utilizando 
seguinte: 

uma das op<;6es A, B ou C, complete correctamente a frase 

"0 coeficiente de dilatar;ao cubica de uma substancia traduz ... " 

A - 0 aumento de volume experimentado por um corpo dessa 
substancia com uma unidade de volume, quando a sua temperatura 
se eleva de 100°C." 

B 0 aumento de volume experimentado por um corpo dessa 
substancia quando a sua temperatura se eleva de 1°C." 

C 0 aumento de volume experimentado por um carpo dessa 
substancia, com uma unidade de volume, quando a sua temperatura 
se eleva de 1°C." 

2. Os	 coeficientes de dilata<;ao cubica do vidro e do mercurio tem os valores 
de 0,000012/oC e 0,00018/oC, respectivamente. 

Justifique a seguinte afirma<;ao:
 

"5e volumes iguais de vidro e mercurio experimentarem a mesma varia<;ao
 
de temperatura, 0 mercurio dilata mais que 0 vidro".
 

v.s.f.f. 
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v 

Um operario pretende elevar 0 corpo M. (Fig. 5). Para efectuar essa tarefa, 
dispoe das maquinas representadas na figura. Considere desprezaveis os 
valores dos atritos e dos pesos dos fios e das roldanas. 

Valor do peso do corpo M : 100 N. 

// / 

Fig.5 

1.	 Que nome se da as maquinas representadas nos esquemas I e II, respecti 
vamente? 

2.	 Far;a corresponder, a cada uma das frases A, Bee, uma das hip6teses 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, de modo a obter afirmar;oes verdadeiras. (Nas ques
toes que envolvam calculos deve apresenta-Ios). 

A - A vantagem mecElnica da maquina lItem 0 

valor . 

B - A forr;a que e preciso aplicar em P (esquema 
II) para equilibrar a maquina tem 0 

valor . 

C - 0 valor do trabalho realizado pelo peso do 
corpo M, quando este e elevado 80 em e, 
em qualquer das maquinas ..... 

1. 50 N 
2. 1 
3. 80 J 
4. 200 N 
5. 2 
6. -80 J 
7. 0,5 
8. 40 J 

3. A	 energia dispendida pelo operario para elevar de 80 cm 0 corpo M, com a 
maquina I, tem um valor superior, inferior ou igual a energia gasta para 
elevar 0 corpo a mesma altura, mas utilizando a maquina II? Justifique. 
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QUiMICA 

I 

Considere 0 seguinte fragmento da Tabela Periodica: 

Li 
3 .. , 

Na Mg
11 12

o 
8 

1.	 Apresente a distribui<;ao electronica de um atomo de magnesio, no seu 
estado fundamental. 

2.	 Indique, justificando, qual 0 Perfodo e 0 Grupo da Tabela Periodica em que 
se situa 0 enxofre. 

3.	 Qual 0 valor da carga dos i6es estaveis que os atomos de enxofre tem 
tendencia a originar naturalmente? Justifique a sua resposta. 

4.	 as elementos qufmicos podem classificar-se em metais e nao-metais. 

4.1.	 Dos elementos indicados, qual apresenta caracter metalico mais 
acentuado? Justifique. 

4.2.	 Indique uma propriedade caracterfstica dos metais. 

5.	 Tendo em aten<;ao a posi<;ao dos elementos cloro e magnesio na Tabela 
Periodica, indique: 

5.1.	 0 tipo de liga<;ao que se estabelece entre os Momos de cloro, na 
molecula ce2 . Justifique. 

5.2.	 A formula qufmica do cloreto de magnesio. 

II 

A reac<;ao do potassio com a agua pode ser traduzida pelo seguinte 
esquema ionico: 

K (s) + H2 0 (e) ------ K+ (aql + 0 H- (aq) + X (91 

1.	 Substitua X pela respectiva formula qUlmica e acerte 0 esquema obtido. 

2.	 Indique, de entre as op<;6es A, B, C e D, quais as que substituem correc
tamente as letras men da frase seguinte: 

"1\Ja reac<;ao esquematizada, a solu<;ao aquosa 
libertado n " 

obtida ...1!1.. " e 0 gas 

Op<;6es: 

A
B
C 

D 

· 

· 

· 
· 

torna vermelha a solu<;ao de torn

apresenta i6es OH - em excesso 

ecombustfvel . 

alimenta as combust6es 

esol 

. 

. 

. 

3.	 Atribua um valor posslvel de pH, para a solu<;ao aquosa obtida na reac<;ao 
do potassio com a agua. Justifique. 

v.sJJ. 
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III 

Considere a seguinte equacao qUlmica: 

Hce (aq) + NaOH (aq) ~ NaCe (aq) + H2 0 Ie) 

1.	 Indicando a nome das substancias, faca a leitura da equacao em termos de 
moles. 

2.	 Indique, justificando, qual das substancias apresentadas na equacao qui
mica se classifica como um sal. 

3.	 Supondo que na reaccao se consumiram 2 mol de HCe, determine: 

3.1. A massa de HCe que se gastou. 

3.2. 0 numero de moles de H2 0 que se obteve. 

Ar(H} 1,0 Ar(Ce) 35,5 Ar(Na) = 23,0 Ar(O) 16,0 
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