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O candidato, ao resolver esta prova, compromete-se a não recorrer a qualquer tipo de consulta.

Esta  prova é  constitu da por 8  grupos  de  questões  e  tem a  cotação total  de  20  valores.  Oıı
enunciado tem 9 páginas.

Justifique  devidamente  todas  as  respostas,  indicando  o  seu  racioc nio  de  forma  clara,  eıı
apresente os cálculos efetuados.

A resolução deve ser efetuada a esferográfica, em folhas brancas sem linhas, e as partes A e B
devem ser resolvidas em folhas separadas.
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PARTE A: QUÍMICA

Questão 1 (1,5 valores) 

Qual dos dois átomos tem um raio maior: o dum elemento com número atómico 20 ou o dum elemento com
número atómico 27? Porquê?

Questão 2 (2,5 valores) 

Considere a seguinte reação química

  5C6H5CH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 → 5C6H5COOH + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 14H2O

a)  (1,0 valor) Esta equação química está acertada? Porquê?

b)  (1,5 valor)  De acordo com esta equação química, qual é a massa de água que se obtém quando 5 g de
C6H5CH3 reage completamente (existindo quantidades suficientes dos outros reagentes)?

Questão 3 (2,5 valores) 

A constante de equilíbrio para a seguinte reação é 2,1 a uma determinada temperatura:

A(aq) + 2B(aq)    2C(aq)

Na tabela seguinte estão as quantidades de cada um dos compostos A, B e C dissolvidos independentemente em
dois reatores a essa temperatura, em 20L de água em cada reator.

Reator 1 Reator 2

A 1,2 mol 1,2 mol

B 3,5 mol 3,5 mol

C ? 2,4 mol

a) (1,25 valor) Qual deve ser a quantidade de composto C adicionada ao reator 1 para que o sistema esteja em
equilíbrio químico no momento em que os três compostos A, B e C são dissolvidos? Justifique.

b) (1,25 valor) No reator 2 o sistema vai evoluir no sentido de produzir mais produto C? Justifique.
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Questão 4 (2 valores) 

Suponha que adicionou 30 mL duma solução de NaOH aquosa com concentração 0,34M a 50 mL duma solução 
aquosa de HCl com concentração 0,40M. Qual será o pH da solução resultante? Justifique.

Questão 5 (1,5 valores) 

Considerando  que  os  metais  prata,  zinco  e  cobre  têm  poderes  redutores  na  ordem  Zn>Cu>Ag,  preveja,
explicando, em qual/quais das seguintes misturas ocorrerá reação numa extensão significativa e em qual/quais
não ocorrerá praticamente reação:

A: Zn(s) + Ag2NO3(aq)

B: Cu(s) + ZnNO3(aq)

C: Cu(s) + Ag2NO3(aq)
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PARTE B: FÍSICA

Questão 6 (4,0 valores) 

Considere uma corda muito comprida, esticada na horizontal e com uma extremidade fixa. A outra extremidade
é posta a oscilar na vertical.

Na figura estão representados uma porção da corda, num instante t , e dois pontos da corda, P e Q. Admita que o
sinal produzido se propaga no sentido negativo do eixo dos xx, com velocidade de módulo 3,0 m s-1.

a) (1,0 valor) Escolha a opção correta: No movimento oscilatório considerado,

A. os pontos P e Q movem-se no sentido negativo do eixo dos xx. 

B. os pontos P e Q percorrem distâncias diferentes numa oscilação completa. 

C. a amplitude da oscilação dos pontos P e Q é 2,0 cm. 

D. os pontos P e Q oscilam com amplitudes diferentes.

b) (1,0 valor) Escolha a opção correcta: Qual das seguintes figuras pode representar a mesma porção da corda
um quarto de período depois do instante t ?

c) (2,0 valor) Determine o período de oscilação. Apresente todas as etapas de resolução.
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Questão 7 (3,0 valores)

Uma bola de ténis, de massa m, cai verticalmente, depois de abandonada a 1,70 m do solo. A bola colide com o
solo e ressalta, atingindo num primeiro ressalto a altura máxima de 0,94 m. 

Considere desprezável a força de resistência do ar, e admita que a bola pode ser representada pelo seu centro de
massa (modelo da partícula material). 

Escolha as opções correctas:

a) (1,0 valor) Qual das expressões seguintes permite calcular o trabalho realizado pela força gravítica que atua
na bola, no deslocamento entre a posição em que a bola bate no chão e a posição em que, após ressalto, a bola
atinge a altura máxima? 

A. - 10 m × 0,94 

B. 10 m × ( 0,94 – 1,70)  

C. -10 m × ( 0,94 - 1,70)  

D. 10 m × 0,94. 

b) (1,0 valor) Se a percentagem de energia dissipada for a mesma em todas as colisões com o solo, é de prever
que, num segundo ressalto, a bola atinja uma altura máxima de 

A. 0,18 m 

B. 0,42 m 

C. 0,52 m 

D. 0,55 m 

c) (1,0 valor) Durante a colisão da bola com o solo, a força exercida pela bola sobre o solo e a força exercida
pelo solo sobre a bola são, em cada instante, 

A. a força exercida pela bola sobre o solo tem uma intensidade superior à da força exercida pelo solo
sobre a bola. 

B. a força exercida pela bola sobre o solo tem uma intensidade inferior à da força exercida pelo solo
sobre a bola.  

C. a força exercida pela bola sobre o solo tem uma intensidade igual à da força exercida pelo solo sobre
a bola.  

D. a diferença entre a força exercida pela bola sobre o solo e a da força exercida pelo solo sobre a bola
corresponde à força de atrito.

 8



Questão 8 (3,0 valores)

a)  (2,0  valor)  A capacidade  térmica  mássica  do  cobre  é  390  J  kg-1 K-1.  Se  aquecer  uma  barra  de  cobre
inicialmente a 20ºC, de massa 400 g, com uma potência de 1 W durante 13 minutos, até que temperatura é que
aquece a barra?

b) (1,0 valor) Considere duas barras de cobre, A e B, com a mesma área de secção reta, sendo o comprimento da
barra A duplo do comprimento da barra B. Escolha a opção correta:  Se a diferença de temperatura entre as
extremidades da barra B for o dobro da verificada entre as extremidades da barra A, é de prever que a taxa
temporal de transferência de energia, por condução ao longo das barras, seja cerca de 

A. quatro vezes superior na barra B. 

B. quatro vezes superior na barra A. 

C. duas vezes superior na barra B. 

D. duas vezes superior na barra A.

— FIM —
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