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Apresente todos os c,Alculos que tiver de efectuar, sem o que as respostas nao
 
poderao ser cotadas.
 

FlslCA 

A figura 1 representa uma mola em hélice, M, em três situações diferentes, I, 
II ~	 III. A mola mantém-se elástica até atingir o comprimento de 30,0 cm. 

O corpo R tenl um peso de valor 10 N. 
O corpo S tem unl peso de valor 70 N. 

20,0 cm 

..t .. ..L 
R 

II 

1.	 Úu,;! t~ C valor do dlongJrnento experImentado pela mola sob a acção do 
corpo R? 

2.	 Justifique, apresentando os cálculos, a seguinte afirmação: 

"A constante de elastICidade da mola é de 0,5 mm/N" 

3.	 DeterrTIUle o valor do comprsmento da mola. quando se suspende nela o 

corpo S. 

4. Das afirn1ações seguintes, indique a que está cientificamente correcta. 

A	 - Os comprilnentos da mola são directarTlente proporcionais às 
intensidades das forças nela aplicadas; 

8 - Os alonganlentos da mola são directamente proporcionais às 
intensidades das forças que os produzem. 

5.	 Observe a situação II, na figura 1. 
Represente graficarnente a força que a mola exerce no corpo Rf usando 
uma escala adequada. 
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II 

A figura 2 representa um homem, elevando a 50 cm de altura o corpo A. sem 
variação de energia cinética. 

O homem exerce no fio uma força de intensidade 30 N. 
Desprezam-se os valores do atrito e dos pesos das roldanas e do fio. -..--- -_ ----- - . 

(Considere 1,0 Kgf = "0 Nf'--"'---~---
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Fig. 2 

I 
1.	 Como se designam as máquinas simples representadas por a e b1 

2.	 Qual é o valor do peso do corpo A? Justifique a resposta. 

3.	 D~termine a massa do corpo A, expressa em unidades SI. 

"No ~lstema apresentado, o trabalho realizado pela força resistente, 
Quando o corpo A se eleva 50cm, é simétrico do trabalho realizado pela 
força potente" 

5.	 Durante a subida do corpo, a energia potencial do sistema corpo A 
- Terra aurnenta, diminuI ou mantém o seu valor? 

6.	 Sabendo que o corpo foi elevado de 50cm, no intervalo de tempo de 2,55, 
calcule o valor da potêncIa média desenvolvida pela nláqulna. 
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III 

Para se refrescar, uma criança quis tOfnar banho numa piscina. 
Olhando para o fundo da piscina, pensou Que a água lhe daria pelo pescoço, e 

portanto, atirou-se à água. ......".._._..-
Aconteceu o que está representado na figura 3: 

Fig. 3 

1. Dos esquemas I, II, III da figura 4, indique, justificando, aquele que traduz 
o fenómeno óptico que provocou o facto ocorrido. 

lN 

• 
I ararar 

água água 

II III 

Fig.4 

2. Qual o nome do fenómeno óptico que conduziu a criança à situação 
esquematizada na figura 3? 
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QUIMICA 

. --,-- _.- --- --- .- ----------

o potâS~jo e UIIl ~1t:H1H::flt() que apresenta as seguintes características: 

- os seus átomos formam normalmente iões monopositivos;
 
a carga nuclear dos seus átomos é + 19;
 

- é bom condutor da corrente eléctrica.
 

1.	 Qual o número de electrões da camada mais externa dos átomos de 
potássio? Justifique. 

2. A que período e a que grupo, da Tabela Periódica, pertence o potássio? 

3. Qual o nome genérico que se dá aos elementos situados no mesmo grupo 
da Tabela Periódica em que está o potássio? 

4. O potássio é, quimicamente, um metal ou um não metal? Justifique. 

5. O esquema químico, incompleto, que traduz a reacção do potássio com a 
água, é o seguinte: 

K (s) + H20 (I) --+ (aq) +H2 (g) 

5.1.	 Complete e acerte o esquema químico apresentado. 

5.2.	 Indique o nome dos produtos da reacção. 

5.3.	 Determine a massa de potássio que é necessárío fazer reagir. com
pletamente, com água, de modo a obter-se meia mole de produto 
gasoso. 

(K == 39 ; O == 16 ~ H =') 

II 

Considere as seguintes soluções:
 

Solução A - solução aquosa de óxido de um elemento X;
 
Solução B - ~olução aquosa de óxido de um elemento Y.
 

o quadro seguinte traduz o con1portamento das referidas SOllJçÕes, quando 
em presença de Indicadores. 

Solução de tornesol Solução alcoólica de fenolftaleina 

Solução A vermelho incolor 

Solução B azul carmim 

1. A	 solução A tern carácter áCIdo, alcalino ou neutro? Justifique. 

2.	 IndIque qua IS os iões responsáveis pelo con1portao1ento dos indicadores 
perante: 

2.1	 a soll.Jç~jo A; 

2.2.	 éi SOIUÇdO B. 

3.	 Atribua um valor possível para o pH da solução B. 
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4.	 Escreva o nome de um ele.nento cUJo comportamento se identifiQu~ com 
o de Y. 

III 

Considere o seguinte esquema químico: 

CI2 (aq) + 2 K8r (aq) --+ 2 KCI (aq) + Sr2 (aq) 

,.	 Qual dos elementos, cloro ou bromo, apresenta maior tendência para se 
combinar com o potássio? Justifique. 

2. Qual dos iões, CI- ou 8r-, é mais estável? Justifique. 

FIM 

_'"-_---4'-~----.. -~ 

54/5 


