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PONTO 47/5 pags. 

EN SINO SECUNDAR10 
CURSOS GERAIS TECNICOS NOCTURNOS 
ARTES VISUAlS; CONSTRUCAO CIVIL; MECANICA; 
ADMINISTRACAO E COMERCIO E TEXTIL (2. 0 ANO) 

Dura~ao da prova: 1h 30m 2.a FASE 

1988 

PROVA ESCRITA DE FislCA E QUiMICA 

Leia todas as perguntas com muita atencao 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 

Analise as frases seguintes e classifique-as em verdadeiras ou falsas, 
transcrevendo para a sua folha de prova apenas as falsas, devidamente corri
gidas. 

A - Massa de um corpo e a grandeza que depende do numero de partf
culas de que ele e constitufdo e da natureza dessas partlculas. 

B - Os dinam6metros sao instrumentos utilizados para avaliar a massa 
dos corpos. 

C - Numa torradeira electrica verifica-se a transformacao de energia 
mecanica em energia termica. 

o - A unidade S.I., da grandeza trabalho e 0 joule. 

V.S.F.F. 
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II 

A Fig. 1 representa um sistema em equillbrio. 
a e b representam maquinas simples. 
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Fig. 1 

Considere como forc;a resistente aplicada amaquina a, 0 peso do corpo R.
 

Valor da massa do corpo R: 600 9 .
 

(Considere ',0 kgf = 10 N .)
 

Despreze os valores dos atritos, dos pesos das maquinas e do fio.
 

1.	 Como se designam as maquinas simples a e b? 

2.	 Indique 0 valor do peso do corpo R expresso: 

2.1. em kgf; 

2.2. na respectiva unidade do Sistema Internacional. 

3.	 Determine 0 valor da forc;a F aplicada em T, para que 0 sistema fique 
em equillbrio. 

4. Se 0 corpo R estiver mergulhado em agua, 0 valor da forc;a que e necessa
rio aplicar em T, para equilibrar 0 sistema, e igual, maior ou men~r do 
que 0 determinado na questao 3. ? 

Justifique a sua resposta. 
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III
 

Urn ginasta, com 0 peso de valor 600 N, salta, com 0 auxflio de uma 
vara, uma trave que se encontra a altura de 3 m do solo. A subida fez-se no 
intervalo de tempo de dois segundos. 

1.	 Durante a descida, a energia potencial gravltica do sistema ginasta-Terra 
aumentou ou diminuiu? 

Justifique a sua resposta. 

2.	 Determine 0 valor do trabalho realizado pelo peso do ginasta na subida, ate 
atingir 3 m de altura. 

3.	 Dos valores que se seguem indique, apresentando os calculos, qual podera 
representar a pot€mcia media do ginasta, na subida: 

600W ; 1000 J ; 900W ; 1500 J . 

IV 

~o1.	 Observe a Fig. 2. 

ar 

agua 

pM N 
Fig. 2 

Qual dos objectos M, N ou P, estara a ser visto pelo observador O? 

Justifique a sua resposta. 

V.S.F.F.
 



QUiMICA 

I 

Considere 0 seguinte 0 quadro: 

Elementos 
Grupo 

na Tabela 
Peri6dica 

Perfodo 
na Tabela 
Peri6dica 

Distribui<;ao 
electr6nica dos 

(homos no estado 
fundamental 

Fluor a b 2:7 

2 8 8 

d 

Argon c 3.° 

Calcio IIA 4.° 

1. Indique, na sua	 folha de prova, os valores que substituem correctamente 
as letras a, b, c ed, do quadro representado. 

2. Qual ou quais destes elementos apresenta boa condutibilidade elEktrica? 

Justifique. 

3.	 Indique, justificando, qual dos elementos apresenta menor carga nuclear. 

4.	 Qual 0 valor da carga do iao mais estavel que os atomos de fluor tem 
tendencia a originar? 

5.	 Existem atomos de argon cuja representa<;ao simb6lica e: 

e 

5.1. Que designa<;ao se da a atomos com estas caracterfsticas? 

5.2. Indique qual das op<;oes: 

A o mesmo numero de neutr5es." 

B o mesrrfo numero de nucle5es." 

C a mesma carga nuclear." 

completa correctamente a seguinte frase: 

"Todos os atomos do elemento argon tem 



II 

Observe com atencao a Fig. 3, que esquematiza a reaccao do sodio com 
a agua. 

Fig. 3 

1.	 Escreva a equacao qufmica que traduz a referida reaccao. 

2.	 Indique 0 nome das substfmcias que se obtem na reaccao. 

3.	 Classifique as frases A, B, C, 0 e E', em Verdadeiras ou Falsas e 
transcreva para a sua folha de prova as falsas devidamente corrigidas. 

A - A reaccao qufmica esquematizada e fortemente endotermica.
 

B - Um dos produtos da reaccao e combustfve!.
 

C - 0 pH da solucao aquosa obtida pode ter 0 valor 5.
 

o - Existem em solucao aquosa os ices: Na+ e OH - .
 

E - A solucao alc061ica de fenolftalefna fica incolor em presenca da
 
solucao aquosa obtida na reaccao. 

III 

Considere a seguinte equacao qufmica: 

2 H Ce (aq) + Mg (OH)2 (aq) ------- Mg ce2 (aq) + 2 H20 (e) 

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

2.	 Determine a massa de Mg ce2 que se obteria, se na reaccao esquemati
zada se gastassem: 

2.1. 2 mol de Mg(OH)2. 

2.2. 6 X 1023 moleculas de acido. 

Ar(O) = 16,0; Ar(H) = 1,0 ; Ar(Mg) = 24,3 Ar(Ce) = 35,5 

NA = 6 X 1023 
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