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GRUPO I
A figura 1 representa um extrato da Tabela Periódica do qual constam alguns elementos químicos.

Figura 1

1. Seleciona a opção correta que completa a seguinte frase:
Os elementos dos grupos 3 a 12 da Tabela Periódica designam-se por
(A) elementos representativos.
(B) elementos de transição.
(C) lantanídeos.
(D) actinídeos.
2. Seleciona a opção que indica um grupo que contém elementos quimicamente estáveis.
(A) Grupo 1

(B) Grupo 5

(C) Grupo 15

(D) Grupo 18

3. Seleciona a opção que indica o número de eletrões de valência do elemento cloro (Cl).
(A) 2

(B) 3

(C) 7

(D) 17

4. O número de eletrões do átomo do elemento magnésio (Mg) é
(A) 17

(B) 12

(C) 3

(D) 2

5. Um tipo de átomos do elemento potássio pode ser representado simbolicamente por.
5.1.1. O núcleo deste tipo de átomos é constituído por
(A) 20 protões e 19 neutrões.
(B) 39 protões e 19 neutrões.
(C) 19 protões e 20 neutrões.
(D) 19 protões e 39 neutrões.
5.2.2. Escreve a distribuição eletrónica de átomo de potássio no estado fundamental.
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__________________________________________________________________________

GRUPO II
Na figura 2, está representada uma montagem utilizada para estudar a reação
química que ocorre entre uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl  aq , e uma
solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH  aq  , tendo-se obtido cloreto de
sódio, NaCl  aq , e água, H2O  l  .
A equação química que traduz esta reação é:
HCl  aq  NaOH aq  NaCl  aq  H2O  l 

1. O cloreto de hidrogénio pode ser representado, de acordo com a notação de
Lewis, da seguinte forma:
Figura 2

Seleciona a opção que contém os termos que completam corretamente a
afirmação seguinte:
Relativamente ao cloreto de hidrogénio, podemos afirmar que, numa molécula, se estabelece
uma ligação _____________________ entre os dois átomos, com _____________ de eletrões
compartilhados, ficando ________ pares de eletrões não compartilhados.
(A) … covalente simples… um par… três
(B) … covalente simples… dois pares… seis
(C) … iónica… um par… três
(D) … iónica… dois pares… seis
2. Se adicionares duas gotas de fenolftaleína à solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH  aq  , o
que observas?
Justifica a tua resposta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. A reação representada é uma reação de
(A) combustão.

(B) ácido-base.
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4. Se reagirem 36 g de solução aquosa de ácido clorídrico, HCl  aq , com 40 g de solução aquosa de
hidróxido de sódio, NaOH  aq  , a massa total dos produtos da reação é
(A) 4 g.

(B) 8 g.

(C) 16 g.

(D) 76 g.

5. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase:
“A solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH  aq  , é uma mistura _______________ cujo
solvente é a _____________. Para preparar a solução, de concentração conhecida, foi usado um
________________.”
(A) … coloidal… água… balão volumétrico
(B) … homogénea… água… balão volumétrico
(C) … heterogénea… água… gobelé
(D) … homogénea… água… gobelé
6. Sabendo que a solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH  aq  , tem a concentração de
1,5 g/dm3 e que, para a preparar, se utilizaram 0,15 g de hidróxido de sódio, NaOH , indica o
volume do balão volumétrico que se deverá utilizar.
Apresenta todas as etapas de resolução.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

GRUPO III
A Terra, rodando sobre si própria, move-se, juntamente com a Lua, o seu satélite natural, à volta do
Sol. Estes dois astros fazem parte do Sistema Solar, que se localiza no braço de Orionte, da Via
Láctea, aproximadamente a 28 000 a.l. do centro desta galáxia.

Figura 3 (A figura não se encontra à escala).

1. O período de translação da Terra é, aproximadamente, de
(A) 24 horas.

(B) 1 dia.
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2. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase:
“O Sistema Solar é constituído por oito planetas, dos quais a Terra, e outros três planetas são
______________, enquanto Saturno e os outros três planetas são ____________. Entre as órbitas
de Marte e de Júpiter encontra-se a _________________.”
(A) … gasosos… rochosos… Cintura de Meteoritos
(B)

… gasosos… rochosos… Cintura de Asteroides

(C)

… rochosos… gasosos… Cintura de Meteoritos

(D) … rochosos… gasosos… Cintura de Asteroides
3. Determina, em km, a distância aproximada a que se encontra o Sistema Solar do centro da
galáxia.
a. .
(A)

,

m

(B)

(C)

,

m

(D)

,

,

m)

m
m

4. Considera as seguintes afirmações:
I. A galáxia a que pertence o Sistema Solar é uma galáxia irregular.
II. A figura representa o Sistema Solar.
III. Na figura, a Lua encontra-se na fase de lua nova.
IV. A figura mostra o movimento de translação da Lua em volta da Terra e do Sol.
Seleciona a opção correta.
(A)

A afirmação III é verdadeira.

(B)

As afirmações II e IV são verdadeiras.

(C)

As afirmações I e III são verdadeiras.

(D)

Só a afirmação IV é verdadeira.

Prova 11 | 1 ª Fase | Página 6 / 10

COTAÇÃO A TRANSPORTAR

COTAÇÕES

TRANSPORTE
ATENÇÃO: NÃO ESCREVA O SEU NOME OU QUALQUER ELEMENTO QUE O IDENTIFIQUE NOUTRO LOCAL DA PROVA, SOB PENA DE
ESTA SER ANULADA

GRUPO IV
Considera o seguinte gráfico velocidade-tempo que diz respeito a um automóvel, de massa 1000 kg,
que se move em linha reta.

1. Considera as seguintes afirmações:
I. O valor da velocidade do automóvel no instante t = 4 s é de 2 m/s.
II. O automóvel nunca mudou de sentido.
III. Entre os instantes de tempo 2 s e 6 s o automóvel aumentou a sua velocidade.
IV. Entre os instantes de tempo 4 s e 6 s a aceleração do automóvel foi nula.
V. Entre os instantes de tempo 4 s e 6 s o automóvel esteve parado.
Seleciona a opção correta.
(A) Apenas a afirmação I é verdadeira.
(B) Apenas a afirmação V é verdadeira.
(C) As afirmações II e IV são verdadeiras.
(D) As afirmações III e V são verdadeiras
2. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase:
“O automóvel, entre os instantes de tempo 1 s e 2 s, deslocou-se com movimento retilíneo
_________________; entre os instantes de tempo 2 s e 4 s, o automóvel deslocou-se com
movimento retilíneo ______________________ e entre os instantes de tempo 4 s e 6 s, o
automóvel deslocou-se com movimento retilíneo ___________________.”
(A) … uniformemente acelerado… uniformemente retardado … uniforme
(B) … uniformemente retardado… uniformemente acelerado … uniforme
(C) … uniforme… uniformemente acelerado… uniformemente retardado
(D) … uniforme… uniformemente acelerado… uniformemente retardado
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3. Num dado momento, o automobilista viu à sua frente um obstáculo e travou. O início da travagem
deu-se aos 6 s.
Determina a distância percorrida pelo automóvel até parar.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Determina o valor do peso do automóvel, em unidades do Sistema Internacional.
Apresenta todos os cálculos efetuados.
(Dados: g = 10

)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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GRUPO V
Uma dada lente tem de vergência + 2,0 D.
1. Indica, justificando, de que tipo de lente se trata.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Seleciona o esquema que pode corresponder à lente que tem + 2,0 D.______________

(A)

(B)

3. Determina a distância focal da lente.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Indica, justificando, qual é o defeito de visão que pode ser compensado com este tipo de lente.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

FIM
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COTAÇÔES
Item

Grupo
I
II
III
IV
V

1.
4
1.
4
1.
4
1.
4
1.
5

2.
4
2.
5
2.
4
2.
4
2.
4

TOTAL
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3.
4
3.
4
3.
4
3.
4
3.
4

Cotação (em pontos)
4.
5.1.1. 5.1.2.
4
4
3
4.
5.
6.
4
4
6
4.
4
4.
4
4.
5

total
23
27
16
16
18

100

TOTAL

