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A PREENCHER PELO ALUNO 

NOME ______________________________________________________ 

Documento de identificação  BI/CC  _______________________ 

A PREENCHER PELA ESCOLA 

N.º convencional 

_____________________ 

Prova Equivalência à Frequência de Físico-Química – Prova Escrita 

Código 11| 1ª Fase | 3º Ciclo do Ensino Básico | 2021 
Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho 

N.º convencional 

_____________________ 

A PREENCHER PELO PROFESSOR CLASSIFICADOR 

CLASSIFICAÇÃO EM PERCENTAGEM _____ ( _____________________________________________________________ por cento )  

 
CORRESPONDENTE AO NÍVEL ____ ( ______________________) 

ASSINATURA _____________________________________________________ 

DATA ___ / ___ / 2021 

 

A PREENCHER PEL0 

AGRUPAMENTO 

N.º convencional da Escola 

_____________________ 

 Duração da Prova: 45 minutos 10 Páginas 

 
Todas as respostas são dadas no enunciado da prova. 

Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. Risca aquilo que pretendes que não seja classificado. 

Apresenta as tuas respostas de forma legível.  

Ao responder, diferencia corretamente as maiúsculas das minúsculas. 

Apresenta apenas uma resposta para cada item.  

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, seleciona a opção correta.  

Utiliza os valores numéricos fornecidos no enunciado dos itens. 

Nos itens de cálculo, apresenta todos os cálculos efetuados e todas as justificações e/ou conclusões 
solicitadas. 

Se o espaço reservado a uma resposta não for suficiente, podes utilizar o espaço que se encontra no final da 
prova. Neste caso, deves identificar claramente o item a que se refere a tua resposta. 

É permitido o uso de régua, transferidor e calculadora científica, não gráfica. 

As cotações dos itens encontram-se no final da prova. 
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NÃO ESCREVAS NADA NESTA PÁGINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ IMPRESSA PROPOSITADAMENTE
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COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶ 
 

 

1. Com o objetivo de identificar duas amostras A e B, um grupo de alunos procedeu ao seu 
aquecimento num laboratório de química, registando em dois gráficos a temperatura em função 
do tempo.  

Amostra A Amostra B 

  

1.1. Qual das amostras, A ou B, corresponde a uma substância pura e qual corresponde a uma 
substância contaminada com impurezas? Justifica. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

1.2. Consulta a tabela seguinte e identifica qual poderá ser a substância pura. 

Substância Água Mercúrio Acetona Nitrogénio 

Ponto de ebulição/°C 100 357 56 –196 

_________________________________________________________________________ 

1.3. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase. 

O grau de pureza de uma substância só é aferido através da determinação… 

 (A) … da sua concentração. 

 (B) … da sua massa. 

 (C) … do seu volume. 

 (D) … da sua massa volúmica, do seu ponto de ebulição ou do seu ponto de fusão. 

 

 

COTAÇÕES 



 COTAÇÕES 

TRANSPORTE ⟶ 
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COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶ 
 

 

2. Para a produção das substâncias que utilizamos no dia a dia, a indústria química recorre a vários 
tipos de reações.  

Um dos tipos de reação química que estudaste foi a reação química de ácido-base.  

A equação química que se apresenta traduz esse tipo de reação química: 

HCℓ(aq) + KOH(aq) → KCℓ(aq) + H2O(ℓ) 

2.1. Se reagirem 36 g de solução aquosa de ácido clorídrico, HCℓ(aq), com 56 g de solução 
aquosa de hidróxido de potássio, KOH(aq), a massa total dos produtos da reação é 

 (A) 4 g 

 (B) 8 g 

 (C) 20 g 

 (D) 92 g 

2.2. Pretende-se preparar 100,0 cm3 de uma solução aquosa de hidróxido de potássio, KOH(aq), 
de concentração 1,5 g/dm3. Determina a massa de hidróxido de potássio que é necessário 
medir. 

Apresenta todas as etapas de resolução. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Se adicionares duas gotas de fenolftaleína à solução aquosa de hidróxido de potássio, 
KOH(aq), o que observas? Justifica. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 



 COTAÇÕES 

TRANSPORTE ⟶ 
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COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶ 
 

 

3. Os elementos químicos podem ter átomos com características diferentes. Considera os átomos 
da tabela seguinte. As letras não correspondem a símbolos químicos. 

 Átomo A Átomo B Átomo C Átomo D Átomo E 

N.o de protões 29 8 17 29 17 

N.o de neutrões 29 8 18 30 19 

3.1. Indica quantos elementos químicos estão representados na tabela. 

_______________________________________________________________________ 

3.2. Considera o átomo C. 

3.2.1. Escreve a distribuição eletrónica do átomo no estado fundamental. 

___________________________________________________________________ 

3.2.2. Determina o número de massa deste átomo. 

___________________________________________________________________ 

3.3. Considera um átomo com a distribuição eletrónica 2-6. 

3.3.1. Indica o grupo e o período em que se encontra na Tabela Periódica. 

___________________________________________________________________ 

3.3.2.  Indica o seu número de eletrões de valência. 

____________________________________________________________________ 
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TRANSPORTE ⟶ 
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COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶ 
 

 

4. No laboratório de uma escola em Portugal, um grupo e alunos determinou a massa e o peso de 
vários corpos, tendo obtido os valores registados na tabela seguinte. 

 Corpo 1 Corpo 2 Corpo 3 Corpo 4  

m/kg 0,100 0,300 0,500 0,700  

P/N 0,98 2,94 4,90 6,86  

 

4.1. Seleciona a opção que completa corretamente cada uma das frases seguintes 

 

4.1.1. O peso e a massa de um corpo são grandezas… 

 (A) … inversamente proporcionais.  

 (B) … que não se relacionam entre si. 

 (C) … diretamente proporcionais. 

 (D) … vetoriais. 

 

4.1.2. Quando os corpos se encontram ao nível do mar, o valor do seu peso… 

 (A) … é maior do que quando se encontam no topo de uma montanha, à mesma latitude.  

 (B) … é igual ao valor do peso no topo de uma montanha, à mesma latitude. 

 (C) … é menor do que quando se encontram no topo de uma montanha, à mesma latitude. 

 (D) … é nulo. 

 

4.2. Seleciona a única opção verdadeira. 

 (A) A massa é uma grandeza vetorial que se relaciona com a quantidade de matéria 
de um corpo. 

 (B) A massa de um corpo varia de acordo com o planeta em que se encontra. 

 (C) O peso de um corpo depende da massa do planeta em que se encontra. 

 (D) O peso de um corpo é igual em qualquer planeta. 

 



 COTAÇÕES 

TRANSPORTE ⟶ 
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COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶ 
 

 

5. Quando incide num corpo, a luz pode sofrer um desvio da sua trajetória. As diferentes formas 
como, por exemplo, os corpos refletem a luz vão produzir efeitos diferentes.  

5.1. Observa as figuras seguintes e assinala com um X a que corresponde a uma reflexão 
especular da luz.  

 A   B 

    
 

 

5.2. Na figura seguinte representa-se o trajeto de um feixe luminoso que incide sobre uma 
superfície refletora. Completa a legenda da figura e indica o valor dos ângulos A e B. 

 

5.3. Na figura seguinte estão representadas duas lentes, nas quais um feixe de raios paralelos 
incide e é parcialmente transmitido.  

A 

 

B 

 

Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

Nas figuras A e B observa(m)-se… 

 (A)  … um feixe luminoso divergente e convergente, respetivamente. 

 (B)  … um feixe luminoso convergente e divergente, respetivamente. 

 (C)  … feixes luminosos paralelos em ambas. 

 (D)  … feixes luminosos divergentes em ambas. 

 

 

Legenda: 

 A – Ângulo de ____________ com o valor de ______ 

 

 B – Ângulo de _____________ com o valor de _____ 
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TRANSPORTE ⟶ 
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COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶ 
 

 

6. Um grupo de alunos estudou a aceleração adquirida por dois modelos de carrinhos, A e B, de 
diferentes massas, em função da força resultante que atua sobre cada um deles. Os carrinhos 
deslocaram-se numa trajetória retilínea, aumentando a sua velocidade. O atrito entre os 
veículos e a superfície foi considerado desprezável, nas condições do estudo. 

A B 

  

6.1. Completa o texto seguinte com as palavras “superior” ou “inferior”. 

Para uma mesma força resultante, a aceleração adquirida pelo carrinho A é _________ à 

do carrinho B. Por outro lado, quando os carrinhos se deslocam com igual aceleração, a 

força resultante no carrinho A é _________ à do carrinho B. Pode então concluir-se que o 

carrinho A tem uma massa _________ à do carrinho B. 

6.2. Seleciona a opção que corresponde à representação correta dos vetores força resultante e 
aceleração que atuam sobre o carrinho A. 

 (A)  (B)  (C)  (D) 

   

 

 

6.3. Determina a massa do carrinho A. 
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COTAÇÃO A TRANSPORTAR ⟶ 
 

 

Utiliza o espaço seguinte se quiseres completar ou emendar alguma resposta. 

Identifica claramente o item a que estás a responder. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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TOTAL ⟶ 
 

 

Utiliza o espaço seguinte se quiseres completar ou emendar alguma resposta. 

Identifica claramente o item a que estás a responder.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

FIM 

 

COTAÇÕES 

Item  
Cotação (em pontos) Total 

1.1 1.2. 1.3.       
5 4 4      13 

2.1 2.2 2.3       
4 5 5      14 

3.1 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2     
5 5 5 6 5    26 

4.1.1 4.1.2 4.2       
4 4 4      12 

5.1 5.2 5.3       
5 8 5      18 

6.1 6.2 6.3       
6 5 6      17 

TOTAL 100 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ IMPRESSA PROPOSITADAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 11 

 

 


