
PONTO 56/4 Pôgs. 

ENSINO SECUNDÁRIO 
CURSO GERAL LICEAL NOCTURNO 

lJufaçau da pruva: Ih c 30m 2.- FASE 

1984 

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 resposta.s não 
poderão ser cotadas. . • , I . 

FislCA 

1. Observe a figura 1.I .. 
EE' é a secção principal de um espelho esfénco côncavo.
 
A e B são pontos situados no eixo principal do espelho.
 
I representa um feixe luminoso multo estreito, paralelo ao eixo principal.
 

A 

1 

B 

-----_._------_._- .. - -"-
E' 

1.1. Corno se designa o ponto A? Justifique a resposta. 

1.2. Que represenl<l o ponto B? Justifique a resposta. 
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f 2 é um dos focos da lente L2, esquematizada em II. 

II 

A 

Fig. 2 

2.1. Como prosseguem os feixes luminosos .1 e R, depois de atravessa
rem a lente L,? Justifique a resposta. 

2.2. Transcreva o esquema 1/ da figura 2 para o seu papel de prova e 
cornpl~le o trajecto dos feixes luminosos 12 e R2 depois de atravessa

rem a lente L2 .
 

2.3. Determine o valor da vergência da lente L2. 

2.4. Qual das lentes, L1 ou L2, pode ser usada para corrigir a miopi;)? 

,
II ---------- ; 

---_.~---

1.	 Qual é o valor da massa do corpo? 

2.	 Das frases seguintes, umas são verdadeiras e outras são falsas Classifique
-as e transcreva para o seu papel de prova, as falsas, devidamente 
corrigidas. 

A	 - Se transportarmos o corpo do Equador para os Polos, o valor do seu 
peso diminui. 

B -- O l-Jt::so do corpo dto: ferro r~ferido tem o valor de 0,78 N, num lugar 
onde um corpo. com a massa de 1.0 Kg, tem o peso de 10 N. 

C - A massa do corpo pode ser determinada por uma balança de pratos 
suspensos. 

D - Um corpo de ferro com o volume de 15 cm3 tem, em qualquer lugar, 
3um peso três vezes superior ao do corpo de 5 cm , nesse mesmo 

lugar. 
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III 

Dois vasos A e B contêm massas iguais de água.
 
No vaso A, a água encontra-se à temperatura de 20°C.
 
No vaso B, a água encontra-se à temperatura de ao oe. 

1.	 Escolhendo entre as opções: 

aumenta
 
diminui
 
mantém-se
 

complete a seguinte frase, de modo a ficar cientificamente correcta, e 
transcreva-a, já completa, para a sua folha de prova: 

"Quando se põe em contacto a água dos dois vasos, a energia cinética média 
das partículas de água do vaso A e a energia cinética média das 
partículas de água do vaso B até se atingir um estado de equilíbrio 
térmico". 

2.	 Supondo que os vasos contêm. cada um, 200g de água e que a temperatura 
final é de 50°C (caso ideal em que não houve trocas de calor com o meio 
exterior), determine. em Joule, u valor da energia térmica transferida da água 
do vaso B para a água do vaso A. 

(capacidade calorífica específica da água = 4,2 x 103 J/kg oe) 

QUIMICA 

Oxigénio 
Agua quimicamente pura 
Azoto 
Cloreto de potássio 
Azeite 
Água do rníJr 

1. Do conjunto referido, indique quais são as substâncias simples, as com
postas e as misturas. 

2.	 Indique um processo que permita obter oxigénio a partir da água quimi
camente pura, à qual se adicionou umas gotas de ácido sulfúrico. 

3.	 Faça referência a uma propriedade que permita distinguir um composto 
de uma misturtl. 

I' 
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Um dos átomos de sódio e um dos átomos de cloro, podem ser representados, 

simbolicamente, por: 

23 35 
Na CI 

11 17 

1.	 Indique a distribuição electrónica dos átomos de cloro. 

2.	 Qual o grupo e período da Tabela Periódica, onde se situa cada um destes 
elementos? 

3. °sódio e o cloro têm tendência a originar, naturalmente, iões estáveis. 
Represente esses iões através dos seus símbolos. 

4.	 O sódio e o cloro combinam-se quimicamente. 

4.1. Escreva a fórmula química do composto formado. 

4.2. Que tipu de ligüçao ~e ~slalJclece entre o cloro e o ~ódio7 JUitifiquo. 

..	 III 

A reacção de combustão do magnésio, no seio do oxigénio, pode ser tradu
zida pelo seguinte esquema químico: _ . .......__._-.-..."..,,~---------·---r 

2 Mg (s) + 02 (g) -- 2 MgO (s) + energia 

1.	 Classifique a reacção em termos energéticos. Justifique. 

2. A	 solução aquosa do óxido formado apresenta carácter básico. Indique 
um valor possível de pH para a referida solução. 

3.	 Supondo que. na combustão completa de uma certa quantidade de 
mügnésio. se gastaram 3.2 9 de oxigénio, determine: 

3.1. A massa de magnésio que reagiu; 

3.2. O número de moles de óxido de magnésio formado. 

Mg = 24 ; 0=16 

IV 

o seguinte esquema químico traduz a reacção, a frio, do ácido sulfúrico 
diluído com o ferro: 

H2S04 (aq) + Fe (5) -+ X (aq) + Y (g) 

1.	 Complete o esquema. substituindo as letras X e Y, pelas respectivas 
fórmulas químicas. 

2.	 Indiqlll~ qual o nome da sub~tãl1cla representada por X. 

FIM 
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