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ENSINO SECUNDÁRIO 
CURSO GERAL LICEAL NOCTURNO 

Duração da prova: lh e 30m "'FASE 
1984 20' CHAMAOA 

PROVA ESCRITA DE FlslCA E QUIMICA 

Leia todas as perguntas com muita atenção e não se precipite a responder. 
Apresente todos os cálculos que tiver de efectuar, sem o Que as respostas 
não poderão ser cotadas. 

FíSICA 

1.	 Observe a figura 1. Ao feixe luminoso AI corresponde. depois de incidir na 
superfície de separação dos meios água e ar, o feixe luminoso 18. N é a 
normal ii supmffcil:l de sepélrüção no ponto 1. 

ar 

agua. I 

B 

~__. ----------

Figura 1 

1.1. Que nome se da ao ângulo a? 

1.2	 Transcreva a figura 1 para o seu papel de prova e complete o trajecto 
do feixe luminoso CI. 

2. A figura 2 representa o esquema de uma lente esférica delgada, L 
I, é um feixe luminoso incidente paralelo ao eixo principal da lente 

A e B são dois pontos do eixo principal, situados à mesma distância do 
centro óptico. O. da lente. 
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2.1. Que nome se dá aos pontos A e B7 Justifique a resposta. 

2.2. Transcreva a fIgura para o seu papel de prova ~ complete o trajecto do 
feixe luminoso 12 , 

2.3. Que nome tem o defeito de visão que se corrige com uma lente do tipo 
da que está representada na figura 27 

II 

Observe a figura 3. 

Despreze os valores do atrito e dos pesos do fio e das máquinas simples, a, e b. 

O peso do corpo M tem o valor de 6,0 kgf. 

(Considere 1,0 kgf = 10 N) 

.1A	 c B 

.. AC ==ce 2-_. ._~--_.....:=...--=:...-----

b 

N 

Figura 3
 

Indique os nomes das máquinas a e b.
 

2.	 Qual é o valor da vantagem mecânica da máquina representada por b7 

3.	 Determine. apresentando os cálculos, o valor do peso do corpo N, em 
unidades SI, de modo que o sistema fique em equilíbrio. 

III 

Um corpo de alumínio (j..J = 2,7 g/cm3 ) tem a forma de um paralelepípedo. Os 
valores dos comprimentos dos seus lados são 2 cm, 3 cm e 10 cm, respec
tivamente. 

1.	 Que significa dizer que a massa volúmica do alumínio é 2.7 g/cm3? 

2. Dl~lermine a massa do corpo.
 

3 CitlClJlc () menor valor da pressão que o corpo pode exercer, quando
 
jl'.:.I •.,I" I'UI LIIII'I d.I:.• :.11"" l'll.ou. 
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IV 

Um homem foi arrumar um livro, que tem um peso de valor 10 N, numa 
prateleira a 60 cm de altura da sua mão. Para isso, apl icou-Ihe uma força vertical 
ascendente com a mesma intensidade do peso do livro. 

1,	 fiepresente graficamente, na sua folha de prova, as forcas que estão 
aplicadas no livro, usando uma escala adequada. 

2.	 Faça corresponder a cada uma das frases A, B C e O uma das hipóteses 1. 
2. 3,4, 5 ou 6, dt: modo a obter afirnhH';ÓtlS vtlrdadelras. (Em todas as 
'1""'.1 ilr". 'I"I! 1)llv(,IViJ I" I;' de 1I111s, d"vl.! ;lpl C';l!ntó -los) 

Durante a elevação do cor po: 

A - "O valor do trabalho realizado 
pelo peso do livro .... ... é zero". 

B - "O valor do trabalho realizado 2 ... aumenta", 
pela força ascendente .... 

3 ... é 6 J". 
C - "A energia potencial do sis

tema livro-Terra .... 4 ... diminui" 
~ 

O "A variação da energia ciné· 5 ... é -6 J". 
tica do livro .... 

6 ... é 600 J". 

QUiMICA 

Na liyur (j " esl;~ rt·prl.JSI~l1léldo UI1l fri:lgrnento da Tabela Periódica. 
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Figura 1 

1. Relativamente aos elementos representados no quadro: 

1.1. Indique dois elementos que pertençam ao mesmo grupo. 

1 2. Indique um elemento que apresente características metálicas e outro 
que apresente características não-metálicas, situados no mesmo 
período da Tabela Periódica. 

1.3.	 Das frases A, B, C e D indique as verdadeiras e as falsas e transcreva, 
para a sua folha de prova, as falsas, devidamente corrigidas. 
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A O sódio é mais reactivo que o lítio. 

B o cloro tem tendência para originar naturalmente iões dine
gativos. 

c O enxofre apresenta boa condutibilidade eléctrica. 

2.	 Considere as seguintes substâncias: 

A 

B 

C 

O
 

E NaCI
 

2.1. Indique o nome das substâncias correspondentes às fórmulas quími
... cas representadas. 

2.2. Caracterize o tipo de ligação entre os átomos nas substâncias A e E. 

II 

Considere o seguinte esquema químico: 

1.	 Indique o nome do produto da reacção. 

2.	 A solu~i1n rt:~;ulldntedl:~;t~ re<lcç;'1O apresenta carácter ácido. básico ou 
neutro? Justifique 

3.	 Um valor possível para o pH da solução obtida será igual, menor ou maior 
que 77 

--_._-_._----
4.	 ProcndplI !.P iI I e;lll,;.ll1 cO/llpluta do O. 1 /llol do ()x iel,) li'l cálcio. Determine: 

4.1. A massa de óxido de calcio que reagiu. 

4.2.	 O núml::ro de moles do produto de reacção que se formou.
 

Ca =40 u 0= 16 u H = 1 u
 

III 

o ácido sulfúrico ataca o zinco, a frio.
 

O esquema químico que traduz esta reacção é o seguinte:
 

1. Faça a leitura da equação em termos de moles. 

2.	 Indique quais os iões presentes na solução do sal formado. 

FIM 
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