
PON10 1~O/ts payta. 

ENSINO SECUNDÁRIO 
CURSO GERAL LICEAL NOCTU~NO 

Duraçio da prova: lh 30m 1.1 FASE 
1988 1.1 CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE FlslCA E QU1MICA 

Leia todas as perguntas com muita atenção e nlio se precipite a res
ponder. Apresente todos os cálculos que tiver de efectuar, sem o que a6 
respostas nao poderao ser cotadas. 

FlslCA 

Estudou vários fenómenos ópticos. 

1. 

, .,. hHJ I4 LJt7 4Udt ÚUti dt»4Ut:'Il\d~ I t 11 e 111 t da Fig. 1, representa 
correctamente as leis da reflexão da luz.
 

EE' - Espelho plano
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Fig. 

1.2. Escreva o enunciado das leis da reflexão da luz. 

V.S.f.f. 
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2. Observe a Fig. 2. 

o 

MO = 10 cm	 18 cm 

Fig. 2 

Classifique as frases seguintes, em verdadeiras (V) ou falsas (F), e 
transcreva para a sua folha de prova as falsas devidamente corrigidas. 

A - L, representa uma lente esférica convergente e ~ uma lente esfé· 
rica divergente. 

S - A hipermetropia é corrigida com lentes do mesmo tipo de L, . 

C - O pgn10 M rQpr(l~pntfl urn d(H~ fnco~ principAiN ria lente ·l~~---· 

O - Ovalor di vergência da lente ~ é superior ao da lente L, . 

II 

o gráfico da Fig. 3 representa a variação da diferença de potencial apli
cada aos extremos de dois condutores metálicos A e B, em função da 
intensidade da corrente eléctrica. 

V/ vo l t 

30 
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l/ampcrt0,0 3,0 6,0 

Fig. 3 

1.	 Nao ultrapassando O~ vé1lores apresentados no gráfico, poder-~e-ao cldssl .. 
ficar os condutores A e B como óhmicos? 
Apresente uma justificação para a sua resposta. 

2.	 Se A e B forem condutores filiformes do mesmo metal, com o mesmo 
comprimento, que retação numérica deve existir entre os valores das áreas 
das suas secções rectas? Apresente os cálculos que efectuar. 

.~ 
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1. Observe o quadro seguinte que se refere a duas barras, uma de alumínio e 
outra de zinco, que foram aquecidas. 

Comprimento Variação Aumento 
Substância inicial de temperatura de comprimento 

(cm) (Oe) (cm) 

Alumínio 2 1 0,000046 

Zinco 1 1 0,000026 

--------- _......~------_...-_-------- --- 

1.1. Indique, apresontando os cálculos, o valor do coeficiento·-de dilatação
 
linear do alumlnio.
 

1.2. Dê o significado físico do valor 0,000 026/° C, em relação ao zinco. 

2.	 Dispondo de duas barras com o mesmo comprimento, uma de aluminio e 
outra de zinco, e fornecendo às duas a mesma quantidade de energia tér
mica, qual aumentará mais de comprimento? 

IV 

1.	 A Fig. 4 representa uma alavanca MN, de peso desprezável, móvel em 
'torno de um eixo que pass~ por O . 

NO = 2 MO 

Fig. 4 

SU~~UI H.Jeu -~e u cor ~JU P, Ud extr erl lIddtJe M dd dléJVé::H1Cd.
 

Indique, justificando, qual das opções A, B ou C seguintes, completa
 
correctamente a frase:
 

"Para equilibrar a alavanca MN, é necessário aplicar em N . 

A - ... uma força vertical, com o sentido de baixo para cima, e intensi
dade igual a metade do valor do peso do corpo P." 

B - ... uma força vertical, com o sentido de cima para baixo e intensidade 
de valor igual ao do peso do corpo P." 

C - ... uma força vertical, com o sentido de cima para baixo, e intensi
dade igual a metade do valor do peso do corpo P." 

V.S.F.F. 
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aulMICA 

A representação, simbólica, de um dos átomos de oxigénio e de um dos 
átomos de potássio, é respectivamente: 

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

~---.~ ... _-_.- 

u 

1.	 Indique: 

1.1. Qual a distribu ição electrónica dos átomos de potássio. 

1.2.	 Em que grupo da Tabela Periódica se situa o oxigénio.
 

Justifique.
 

1.3.	 O n.O de neutrões existentes no núcleo do átomo de oxigénio referido. 

1.4. Qual dos	 elementos, potássio ou oxigénio, apresenta carácter nlo
 
metálico.
 

... Apresente uma justificação para a sua resposta. 

2.	 Estabeleça uma correspondência verdadeira entre as substâncias A, B e 
C indicadas, e as opções 8, b , c e d. 

substâncias opções
 

A óxido de potássio 8 - metal
 

0 2b -	 existência de iões K3
+ e 

B potássio sólido 
c II\JílÇflo i<'lnicn 

d ... IIYd~aO ~u"dl~nltj 

3.	 A formação de óxido de potássio e a sua solubilidade em água podem ser 
traduzidos pelas seguintes equações qurmicas: 

3.1. Substitua X e Y pelas respectivas fórmulas químicas. 

3.2.	 Quais os iões presentes no composto representado por Y? 

3.3.	 Atribua um valor possível de pH para a solução aquosa do composto Y. 

Justifique. 

3.4. Que	 cor apresenta o indicador fenolftaleína, em presença de uma 
solução aquosa de Y? 
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1. Considere as seguintes equações qulmicas: 

Br2 Caq) + 2 r Caq) --.... 2 8r- Caq) + 12 Caq) 

ct2 Caq) + 2 r (aq. ---- 2 ct- Caq' + 12 Caq) 

ct2 (aq) + 2 8r- laq) 2 ce- (aq) + Br2 (aq. 

Indique qual ou quais das opções A, S e C, podem completar correc
tamente a seguinte frase: 

liAs equações qurmicas representadas permitem concluir que .... 

A - o iao et- é maís estável que o ião Br-." 

B - o bromo é mais reactivo que o cloro." 

C - o cloro apresenta carácter não-metálico mais acentuado que o 
iodo." 

III 

2 H ce (aQ) + Mg (aJ 

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

2. Determine: 

2.1.	 A massa de ácido que reage completamente com duas moles de 
metal. 

2.2. Quantas	 moles de moléculas de H2 se obtêm, quando se faz reagir 
uma mole de ácido com metal enl quantidade suficiente. 

A(H) == 1,0 Ar (Ce) = 35,5 Ar (Mg) == 24,3 
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