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Instruções Gerais











A prova está cotada para um total de 200 (duzentos) pontos.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
É permitido o uso de calculadora de teclado alfabético.
Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar aquilo
que pretende que não seja classificado.
Para cada resposta, identifique o grupo e o item.
Apresente as suas respostas de forma legível.
Apresente apenas uma resposta para cada item.
A prova inclui um formulário, uma tabela de constantes e a tabela
periódica.
Todas as questões deverão ser respondidas na folha de respostas.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Prova Modelo de Física e Química | Página 2 de 13

Prova Modelo de Física e Química | Página 3 de 13

FORMULÁRIO/TABELA DE CONSTANTES
PV=nRT
R (constante dos gases perfeitos) = 0,082 atm dm3 mol-1 K-1
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Parte de Física
Grupo I
A água é uma substância vital para qualquer organismo vivo. Mas é também uma
substância extraordinária, pois as propriedades que a caracterizam apresentam
valores, em geral, muito diferentes dos que seriam de esperar.
Consideremos, por exemplo, o calor de vaporização da água. Verifica-se que é
relativamente elevado, o que é bom, porque, assim, a água constitui um meio eficiente
de arrefecimento do nosso corpo, por evaporação, quando transpiramos.
Mas quão elevado é o calor de vaporização da água? Se aquecermos uma determinada
massa de água, inicialmente a 0 ºC, poderá demorar, por exemplo, 5 minutos a atingir
o ponto de ebulição. Se continuarmos a fornecer energia, à mesma taxa temporal, a
essa mesma massa de água, demorará cerca de 20 minutos até que toda a água se
vaporize completamente. Isto significa que vaporizar uma determinada massa de água
consome cerca de quatro vezes mais energia do que aquecer a mesma massa de água
de 0 ºC até 100 ºC, para o que apenas(!) são necessários 420 kJ por quilograma de
água.

L. J. F. Hermans, Europhysics News, 43 (2), 13 (2012)
(traduzido, adaptado e retirado do teste intermédio de Física e Química, 2014)

1 – De acordo com o texto qual a energia necessária para vaporizar 1kg de massa de
água.
2 – O valor da capacidade térmica mássica da água que pode ser determinado através
da informação do texto é:
(A) 210  103 Jkg 1 º C 1
(B) 420  103 Jkg 1 º C 1
(C) 4,20  103 Jkg 1 º C 1
(D) 2,10  103 Jkg 1 º C 1
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3 – Uma barra de metal, cuja condutividade térmica é 200 Js1m1K 1 , tem 70 cm de
comprimento e 10 cm2 de área da secção transversal. A barra está termicamente
isolada na sua superfície lateral, tendo uma extremidade imersa em gelo fundente (0
ºC) e outra em vapor de água a ferver (100 ºC).
Determinar a energia transferida ao fim de 10 minutos.
Apresente todas as etapas de resolução.
Grupo II

A Figura 1 representa um feixe de luz
monocromática, muito fino, que
incide na superfície de separação de
dois meios transparentes, I e II.
Uma parte do feixe incidente sofre
reflexão nessa superfície e outra é
refratada, passando a propagar-se
no meio II.

Figura 1

1 – Qual é o ângulo entre o feixe incidente e o feixe refletido?
2 – Admita que o meio 1 é o ar, cujo índice de refração é 1, e que o meio II tem um
índice de refração de 1,53. Qual o valor da velocidade de propagação da referida luz
no meio II?
3 – Considere agora que, para a radiação considerada, o índice de refração do meio I é
o dobro do índice de refração do meio II. Qual é o ângulo de incidência a partir do qual
ocorre reflexão total da radiação considerada na superfície de separação dos meios I
e II?
(A) 10º
(B) 28º
(C) 30º
(D) 40º
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4 – A transmissão a longa distância de um sinal analógico (por exemplo, o som)
utilizando uma fibra ótica exige a sua alteração para que haja uma correta
comunicação. Complete o texto seguinte utilizando alguns dos termos que constam na
chave que se segue:
Chave: amplificação, modulação, absorção, sinusoidal, harmónica, digital, portadora,
comprimento de onda, frequência, período, amplitude, intensidade, energia.
“O processo de ______(a)______ pode ser definido como a transformação de um sinal
que contém uma informação (formato original) num sinal modulado adequado ao
meio de transmissão que se pretende utilizar. Este processo é feito por meio de um
sinal ______(b)______ , denominado ______(c)______, cujo _____(d)______ é bem
menor que o do sinal original.
Podem-se considerar dois tipos de ______(e)______ analógica: 1) AM, em que
______(f)______ do sinal que transporta a informação é modificada pelo sinal original
e 2) FM, em que ______(g)______ do sinal que transporta a informação é modificada
pelo sinal original.”
Grupo III

A Figura 2 representa a descarga de
uma embalagem de massa 3kg,
através de um plano inclinado, em
que parte do repouso.

Figura 2

Admita que a embalagem pode ser
representada pelo seu centro de
massa (modelo da partícula
material), e que a direção do eixo
Ox é paralela ao plano inclinado.
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1 – Em qual dos seguintes esquemas se encontram corretamente representados os


vetores velocidade v , e aceleração, a , num instante em que a embalagem se encontra
a descer o plano?
(A)

(B)

(C)

(D)

2 – Considerando as forças dissipativas desprezáveis, determine o valor da velocidade
com que a embalagem atinge o final do plano inclinado, após ter percorrido a distância
de 1,00m.
Apresente todas as etapas de resolução.

3 – Considerando agora que as forças dissipativas não são desprezáveis, determine o
trabalho da força der atrito, considerando que a embalagem atinge o final do plano
inclinado com uma velocidade de módulo 2,5ms-1.
Apresente todas as etapas de resolução.
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Parte de Química
1 – Das afirmações seguintes, indique as verdadeiras (V) e as falsas (F).
1.1 – O magnésio pertence à família dos metais alcalinos.
1.2 – Na Tabela Periódica, os elementos estão dispostos por ordem crescente
dos seus números atómicos.
1.3 – A obtenção de espectros atómicos descontínuos, quer de emissão, quer de
absorção, constitui uma prova de que os eletrões nos átomos podem ter apenas
certos valores de energia.
1.4 – De um modo geral, a primeira energia de ionização diminui ao longo de um
grupo da Tabela Periódica.
1.5 – De um modo geral, o raio atómico aumenta ao longo de um período da
Tabela Periódica.
1.6 – De um modo geral, o raio atómico aumenta ao longo de um grupo da
Tabela Periódica.
1.7 – Em condições PTN, 0,5 mol de CO2 mais 0,5 mol de O2 ocupam 22,4 dm3
1.8 – Em condições PTN, 1 mol de CO2 ocupa um volume bastante superior a 1
mol de O2, pois a molécula de CO2 é maior.
1.9 – Há ligação química espontânea quando os átomos ligados têm menos
energia do que se estivessem separados.
1.10 – Na molécula de água há apenas dois eletrões não ligantes.
2 – O propano (C3H8) é um componente do gás natural e é utilizado para cozinhar ou
no aquecimento.
2.1 – Acerte a seguinte equação, que representa a combustão do propano ao ar:
C3H8 (g) + O2 (g) → CO2 (g) + H2O (l)
2.2 – Quantos gramas de dióxido de carbono são produzidos por combustão de 2,20
moles de propano? Considere que o oxigénio é o reagente em excesso nesta
reação.
2.3 – Uma amostra de 6,9 moles de dióxido de carbono (CO2) está dentro de um
recipiente de volume igual a 29,5 dm3. Qual é a pressão do gás (em atm) se a
temperatura for 52 C?
FIM
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COTAÇÕES
Parte de Física
Grupo I
……………………………………………………..………………………………..05 pontos
……………………………………………………..………………………………..05 pontos
……………………………………………………..………………………………..15 pontos
Grupo II
……………………………………………………..………………………………..05 pontos
……………………………………………………..………………………………..10 pontos
……………………………………………………..………………………………..06 pontos
……………………..……….. (7 x 2 pontos)………………………………..14 pontos
Grupo III
……………………………………………………..………………………………..10 pontos
……………………………………………………..………………………………..15 pontos
……………………………………………………..………………………………..15 pontos
Parte de Química

1.
1.1 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos
1.2 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos
1.3 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos
1.4 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos
1.5 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos
1.6 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos
1.7 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos
1.8 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos
1.9 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos
1.10 ……………………….…………………………..………………………………..05 pontos
2.
2.1 ……………………………………………………..………………………………..10 pontos
2.2 ……………………………………………………..………………………………..20 pontos
2.3 ……………………………………………………..………………………………..20 pontos
Total …………………………………………………………………………………………….200 pontos
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