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Nome: _________________________________________________     Data:__________ 

Alguns aspetos detetados: 

 Conhecimentos prévios mal assimilados ou interiorizados. 

 Dificuldades na interpretação de um pequeno texto. 

 Dificuldades na interpretação de enunciados. 

 Dificuldades na conversão de unidades. 

 Dificuldades na realização de cálculos. 

 Dificuldade em identificar dados expressos em textos, gráficos, imagens, 

tabelas e resultados experimentais. 

 

Grupo I 

 

1. Classifica as frases seguintes como sendo referentes a propriedades químicas (PQ) 

ou físicas (PF): 

A. Se soprarmos dentro dum tubo que contém água de cal, a solução fica 

turva. 

B. O estado físico do enxofre cristalizado é sólido. 

C. Na combustão do enxofre numa cápsula de porcelana, observa-se uma 

chama azulada. 

D. A água no estado sólido apresenta uma menor densidade relativamente à 

água em estado líquido. 

E. O talco, de acordo com a Escala de Mohs, é o mineral menos duro. 

F. A limalha de ferro é atraída por um íman. 

G. Ao colocar um pedaço de sódio metálico num recipiente com água e 

fenolftaleína, observa-se o desaparecimento do sódio metálico, a 

coloração da solução muda para um tom rosa. 

H. Se misturamos soluções de nitrato de chumbo com iodeto de potássio 

num tubo de ensaio, obtemos um precipitado sólido e amarelo. 

 

2. Um grupo de alunos resolveu preparar uma solução aquosa de água salgada com 

concentração mássica igual à concentração média da água dos oceanos (35 g por 

1000 mL). Com esse objetivo, adicionaram a 1000 mL de água 0,100 kg de cloreto de 

sódio, misturando, até que todo o sal se dissolvesse completamente. 

2.1. Escreve a fórmula química do cloreto de sódio.  

2.2. Verifica, efetuando os cálculos que julgares necessários, se a água salgada 

preparada por estes alunos tem uma concentração inferior, igual ou superior à 

concentração média da água dos oceanos. 

2.3. Um processo físico de separação dos componentes de misturas que permite 

separar a água do cloreto de sódio adicionado é a… 

A. … decantação 

B. .… filtração. 

C. … centrifugação. 

D. … destilação simples. 
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3. Acerta as seguintes equações químicas: 

3.1. ___ FeS2(s) + ___ O2(g)   ___ Fe2O3(s) + ___ SO2(g) 

3.2. ___ H2S(g) + ___ Cl2(g)   ___S8(s) + ___ HCl(g) 

 

 

4. A tabela seguinte diz respeito a quatro substâncias e a duas das constantes físicas 

que as caracterizam – o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Observa-a. 

 
Ponto de Fusão 

(ºC) 

Ponto de Ebulição 

(ºC) 

Zinco 420 907 

Iodo 114 184 

Dióxido de Carbono -78 -56 

Bromo -7 59 

 

Atendendo aos dados registados na tabela, indica: 

i. o estado físico de cada uma das substâncias à temperatura de 20 °C.  

ii. um valor de temperatura para o qual o iodo está na forma de vapor.  

iii. um valor de temperatura para o qual o bromo se encontra no estado 

sólido.  

 

 

5. Observa os seguintes nuclídios, cujas letras não representam qualquer símbolo 

químico: 

     
             

         
       

   

5.1. Indica como são constituídos os nuclidos W e Z.  

5.2. Se U e V forem dois isótopos do mesmo elemento químico, qual será o valor 

de x? (Apresenta todos os cálculos que efetuares) 

 

 

6. Considera a seguinte representação de iões, em que as letras não representam 

símbolos químicos. 

A−   ;   B2−   ;   C3−   ;   D+   ;   E2+   ;   F3+ 

i. Indica qual pode ser um ião formado a partir de um metal alcalino. 

Justifica a tua resposta. 

ii. Escreve a fórmula química das substâncias iónicas formadas pelos iões:  

a. A− e D+  

b. A− e E2+ 

c. B2− e F3+  
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7. Observe a seguinte representação da Tabela Periódica. 

 
7.1. Legenda as regiões da Tabela Periódica em função da cor representada 

consoante o tipo de elementos que nelas se localizam. 

 
7.2. Representa na Tabela Periódica acima:  

i. um metal alcalinoterroso pela letra A;  

ii. um halogéneo pela letra B;  

iii. um gás nobre pela letra C;  

iv. um que esteja no terceiro período pela letra D;  

v. um que pertença ao grupo 2 pela letra E.  

7.3. Representa um elemento que:  

i. pertença ao mesmo grupo que X pela letra F;  

ii. esteja no mesmo período que X pela letra G. 

7.4. Compara o raio atómico do berílio com o do magnésio referindo os 

seguintes parâmetros:  

i. distribuição eletrónica; 

ii. localização na Tabela Periódica; 

iii. distância do eletrão cedido ao núcleo. 

 

Grupo II 

 

 

1. Completa correctamente as igualdades que se seguem: 

i. 0,5 kJ = __________ J 

ii. 0,26 MJ = __________ J 

iii. 50 MJ = __________ KJ 

iv. 0,2 MJ = __________ kJ 

v. 2500 kJ = __________ MJ 

vi. 200 J = __________ kJ 

 

2. Classifica cada um dos seguintes sistemas como aberto, fechado ou isolado. 

2.1. Uma lâmpada acesa num circuito eléctrico. 

2.2. Uma garrafa-termo fechada com água quente. 

2.3. Um recipiente de vidro fechado com água quente. 

2.4. O planeta Terra. 
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3. Considera as forças indicadas na figura:  

3.1. Indica duas forças com o mesmo 

sentido. 

3.2. Indica duas forças com a mesma 

direcção mas sentidos opostos. 

3.3. Indica duas forças com a mesma 

intensidade. 

3.4. Determina graficamente e 

caracteriza a resultante da actuação 

conjunta de 
 
→
 

 e   
 
→
 

no mesmo 

ponto. 

3.5. Determina graficamente e caracteriza a resultante da actuação conjunta de 

 
→
 
 e   

 
→
 
no mesmo ponto. 

 

4. Um helicóptero de 3450 kg está a voar a 80 metros de altura, deslocando-se a uma 

velocidade de 50 km/h. 

4.1. Determina a energia cinética do helicóptero. 

4.2. Calcula a energia potencial gravítica. 

4.3. Qual é o valor da energia mecânica do sistema? 

 

5. Uma máquina consumiu 24000 J de energia durante 20 segundos de 

funcionamento.  

5.1. Calcula a potência dessa máquina.  

5.2. Calcula o valor da energia consumida pela máquina durante 20 minutos. 

Apresenta o resultado em J e em KWh.  

5.3. Sabendo que cada KWh custa 10 cêntimos, calcula o preço da energia 

consumida na situação anterior. 

 

6. Observa os circuitos elétricos esquematizados. 
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6.1. Indica, justificando, qual dos circuitos esquematizados está corretamente 

representado. 

6.2. Relativamente ao circuito que está representado corretamente: 

i. marca no circuito o sentido convencional da corrente elétrica; 

ii. indica o nome dos componentes do circuito; 

iii. indica o valor que se poderá ler no amperímetro A2; 

iv. indica o valor que se poderá ler no voltímetro V3; 

v. o que acontece às lâmpadas L2 e L3, se a lâmpada L1 fundir? 

 

7. Quando andamos descalços pela casa sentimos os ladrilhos de granito mais frios do 

que o soalho de madeira. No entanto, se medirmos a temperatura dos dois 

pavimentos verificamos que é a mesma.  

7.1. Completa a frase seguinte: “Por estarem em contacto à mesma 

temperatura, os ladrilhos de granito e o soalho de madeira encontram-se em 

__________.”  

7.2. Que razão explica o facto de sentirmos o soalho mais quente do que o 

granito?  

A. A transferência de energia dos pés para o soalho é mais rápida do que 

dos pés para o granito.  

B. A transferência de energia do soalho para os pés é mais rápida do que do 

granito para os pés.  

C. A transferência de energia dos pés para o granito é mais rápida do que 

dos pés para o soalho.  

D. A transferência de energia do granito para os pés é mais rápida do que 

da madeira para os pés.  

7.3. Assinala a sequência de palavras que completa corretamente a frase 

seguinte.  

“A madeira é __________ condutor térmico do que o granito; a sua 

condutividade térmica é __________ à do granito.” 

A. ... melhor ... superior ...  

B. ... melhor ... inferior ...  

C. ... pior ... superior ...  

D. ... pior ... inferior ... 


