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Prova De Equivalência À 

Frequência  

3º Ciclo do Ensino Básico 

- Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova. 

A ausência dessa indicação implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de escolha 

múltipla. 

 

- Utilize apenas caneta de cor azul ou preta (exceto nas respostas que impliquem a elaboração de 

construções, desenhos ou outras representações). 

 

- Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que 

não quer que seja classificado. 

 

- Escreva de forma legível a numeração dos itens bem como as respetivas respostas. As respostas 

ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

- Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 

mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

 

- Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na sua folha de respostas: 
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       - o número do item; 

       - a letra que identifica a única opção correta. 

 

- Para responder aos itens de verdadeiro / falso, escreva, na folha de respostas: 

        - o número do item; 

        - a letra que identifica a afirmação seguida do seu valor lógico. 

 

- Nos itens em que seja solicitada a escrita de um texto, a classificação das respostas contempla 

aspetos relativos aos conteúdos, à organização lógico - temática e à terminologia científica. 

 

- Nos itens de resposta aberta de cálculo, apresente todas as etapas de resolução, explicitando todos 

os cálculos efetuados e apresentando todas as justificações e /ou conclusões solicitadas. 

 

- As cotações da prova encontram-se na página 10. 
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Grupo I 

1. Lê os textos seguintes. 

Texto 1 

A ESA vai lançar em 2020 um satélite (artificial) para observar o 

Sol em detalhe e está a preparar uma missão inédita a um dos 

pontos que marcam a interseção gravitacional entre o Sol e o 

planeta Terra. 

 

https://www.jn.pt/mundo/interior/agencia-espacial-europeia-vai-lancar-satelite-para-observar-o-sol-

em-detalhe-10754256.html 

 

Texto 2 

É uma das “piscinas” mais profundas da Europa, mas há três anos tem vindo a ajudar nos preparativos 

para um retorno humano ao satélite natural da Terra – a Lua. O Centro de Flutuação Neutra da ESA, no 

Centro Europeu de Astronautas, tem sido o local do estudo “Moondive”, utilizando trajes espaciais 

especialmente pesados para simular a gravidade lunar, que é apenas um sexto da da Terra. 

http://www.esa.int/por/ESA_in_your_country/Portugal/Caminhar_na_lua_-_debaixo_de_agua                      

(17 de abril 2018) 

 

1.1. Associe, a cada uma das afirmações seguintes, um dos astros sublinhados nos textos. 

(A) Gira em torno de um planeta principal. 

(B) É iluminado por uma estrela. 

(C) É capaz de produzir luz. 

(D) Formou-se há cerca de 5000 milhões de anos. 

(E) No modelo heliocêntrico, representava-se no centro do Universo. 

 

1.2. Indique a designação do projeto da ESA referido num dos textos. 

 

 

 

https://www.jn.pt/mundo/interior/agencia-espacial-europeia-vai-lancar-satelite-para-observar-o-sol-em-detalhe-10754256.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/agencia-espacial-europeia-vai-lancar-satelite-para-observar-o-sol-em-detalhe-10754256.html
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Figura 1 

2. Considere as zonas da Terra representadas na figura 1 de A a F. 

 

2.1. Selecione a opção correta: 

(A) É noite em A. 

(B) É dia em B. 

(C) É dia em A. 

(D) A zona C situa-se no hemisfério Norte. 

 

2.2. Qual a estação do ano no Hemisfério Norte? Justifique a sua resposta.             

 

3. É frequente confundir peso e massa, que são grandezas diferentes.  

     Selecione a opção correta. 

“ Se um pacote de açúcar for transportado de um local ao nível do mar para uma altitude de 5000 

metros…” 

(A) … a massa e o peso mantêm-se. 

(B) … a massa e o peso diminuem de valor. 

(C) … a massa mantém-se e o peso diminui. 

(D) …a massa e o peso aumentam de valor. 

  

Grupo II 

1. Uma ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) efetua o tratamento de resíduos em águas 

que irão desaguar no mar através de uma série de procedimentos de separação. 

Estabeleça a correspondência correta entre as colunas I e II. 

 

Coluna I Coluna II 

1. Separação magnética 

2. Cristalização 

3. Decantação em funil 

4. Filtração 

5. Decantação sólido - líquido 

A. O azeite da água 

B. A cinza do cigarro misturada com água 

C. Os cristais de sulfato de cobre (II) de uma 

solução aquosa deste sal 

D. Água com terra 
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E. Papel misturado com pregos 

 

 

2. As transformações físicas e químicas ocorrem constantemente no nosso quotidiano com ou sem a 

intervenção humana. No caso das transformações químicas formam-se novas substâncias. 

Uma termólise é uma reação que ocorre por ação… 

A) … da luz. 

B) … da eletricidade 

C) …. do calor. 

D) … fricção ou choque. 

Grupo III 

1. O som é um fenómeno comum no nosso planeta, tendo sempre origem numa vibração. Sem o 

auxílio do som a compreensão do ambiente que nos rodeia torna-se difícil. 

 

1.1. Selecione a opção correta.  

       “A velocidade de propagação do som é…” 

(A) … maior nos sólidos do que em qualquer outro meio. 

(B) … a mesma em qualquer material que o som se propague. 

(C) … maior nos líquidos do que nos sólidos. 

(D) … maior nos gases do que nos líquidos. 

  

1.2. Selecione a opção correta.  

       “O som é uma onda … que para se propagar necessita de .... “ 

(A)  … transversal … um meio material. 

(B)  … mecânica … vácuo. 

(C)  … mecânica … um meio material. 

(D)  … sinusoidal … um meio material. 
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1.3. Imagine que estava diante de um muro a 187 m de distância e bateu palmas (figura 2).  

 

Após 1,1 segundos ouviu de novo o som das suas 

palmas. Indique o nome científico deste 

fenómeno. 

 

 

 

2. Analise a tabela seguinte, que indica os valores das frequências mínimas e máximas dos sons a que 

são sensíveis alguns seres vivos.  

 

Animal Frequência mínima (Hz) Frequência máxima (Hz) 

Rã 50 10 000 

Cão 15 50 000 

Gato 60 65 000 

Morcego 1000 120 000 

 

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

(A) O cão não deteta ultrassons. 

(B) Os seres humanos são sensíveis a ondas sonoras de qualquer frequência. 

(C) O cão consegue ouvir infrassons. 

(D) Existem alguns sons que podem ser ouvidos por gatos e morcegos, mas não pelo 

ser humano. 

(E) Todos os sons audíveis pela rã também o são pelo ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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Grupo IV 

1. Considere o gráfico velocidade-tempo da figura 3, que diz respeito ao movimento de um 

carro que se desloca a uma determinada velocidade numa estrada retilínea, plana e 

horizontal, quando o condutor se apercebe de uma situação de perigo. 

 

 

 

1.1. Caracterize o movimento do carro no intervalo de tempo de 1 s a 3s. 

 

1.2. Caso o condutor estivesse embriagado, o seu tempo de reação iria ___________ e a 

distância percorrida pelo carro até se imobilizar iria _________. 

 

(A) … aumentar … diminuir 

(B) … aumentar … aumentar 

(C) … diminuir … aumentar 

(D) … diminuir … diminuir 

 

1.3. Determine a distância de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
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Grupo V 

1. O professor colocou em cada uma das bancadas do laboratório, um conjunto de três 

soluções aquosas, A, B e C, de permanganato de potássio, como ilustra a figura 4. 

 

 

 

 

1.1. Indique qual das soluções é a mais díluida.  

 

1.2. Determine a concentração mássica da solução B, em g /cm3. 

 

2. Se olhar à sua volta, poderá identificar um infinito número de reações químicas, umas mais 

rápidas e outras mais lentas, umas mais espetaculares e outras quase impercetíveis, com e 

sem libertação de calor. 

 

Uma solução aquosa A reage com o sólido B. Forma-se uma solução aquosa C e liberta-se o gás 

D. A reação ocorre num recipiente fechado. O esquema seguinte traduz a reação: 

 

A + B   C + D 

 

Selecione, entre as afirmações seguintes, a única que se refere aos efeitos capazes de retardar a 

velocidade da reação. 

 

(A) Aumentar a concentração da solução A. 

(B) Aumentar a temperatura dos reagentes. 

(C) Diminuir a concentração da solução A e diminuir a temperatura dos reagentes. 

(D) Aumentar a superfície de contacto do reagente sólido. 

 

 

 

Solução A Solução B Solução C 

200 mL 

0,6 g 

100 mL 

1,2 g 

100 mL 

0,6 g 

Figura 4 
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3. Considere o esquema químico que traduz a reação do sódio com a água:     

Na (s)  +  H2O (l)     NaOH (aq) + H2 (g) 

 

3.1. A solução obtida torna-se carmim em presença da fenolftaleína. Indique, justificando, o carácter 

químico da solução. 

3.2. Selecione a opção que contém a equação química de acordo com a Lei de Lavoisier. 

(A) 2 Na (s)  + 2 H2O (l)    2 NaOH (aq) + 2 H2 (g) 

(B) 2Na (s)  +  2 H2O (l)    2 NaOH (aq) +  H2 (g) 

(C) Na (s)  +  H2O (l)    2 NaOH (aq) +  2H2 (g) 

(D) Na (s)  +  H2O (l)     NaOH (aq) +  H2 (g) 

 

Grupo VI 

 

1. Considere o seguinte extrato da Tabela Periódica dos Elementos, em que as letras não 

correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos químicos. 

 

 

 

 

 

1.1. Selecione a opção correta. 

(A) O elemento A tem número atómico igual a 2. 

(B) O elemento F tem um eletrão a menos que o elemento E. 

(C) O elemento H tem um nível de energia a mais que o elemento C. 

(D) O elemento I tem um protão a mais que o elemento D. 

 

1.2. A Tabela Periódica é constituída por grupos e períodos.  

         Selecione a opção correta: 

(A)  Os elementos, A, E e J pertencem ao 2º período. 

(B)  Os elementos C e H pertencem ao 17º grupo. 

(C)  Os elementos D e I pertencem à família dos halogéneos. 

(D)  Os elementos F e L têm 3 eletrões de valência. 

 

FIM 

           

A              B  C D 

E F              G H I 

J L             M N   
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Cotações 
 

Grupo I 
1.  ................................................................................................................  11 pontos 

1.1.  ...................................................................................................  8 pontos 
1.2.  ...................................................................................................  3 pontos 

2.  ................................................................................................................  10 pontos 
2.1.  ...................................................................................................  4 pontos 
2.2.  ...................................................................................................  6 pontos 

3.  ................................................................................................................  4 pontos 
 

Grupo II  
 

1.  ................................................................................................................  8 pontos 
2.  ................................................................................................................  4 pontos 

 
Grupo III 

 
1.  ................................................................................................................  11 pontos 

1.1.  ...................................................................................................  4 pontos 
1.2.  ...................................................................................................  4 pontos 
1.3.  ...................................................................................................  3 pontos 
     

2.  ................................................................................................................  8 pontos 
 

Grupo IV 
 

1.  ............................................................................................................         13 pontos 
   1.1 ………………………………………………………………………………………………………………      3 pontos 
   1.2 ………………………………………………………………………………………………………………    4 pontos 
   1.3 ……………………………………………………………………………………………………………….    6 pontos 
 

Grupo V 
 

1.  ............................................................................................................         9 pontos 
   1.1 ………………………………………………………………………………………………………………      3 pontos 
   1.2 ………………………………………………………………………………………………………………    6 pontos 
 
2.  ............................................................................................................          4 pontos 
 
3.  ............................................................................................................         10 pontos 
   3.1 ………………………………………………………………………………………………………………      6 pontos     
   3.2 ………………………………………………………………………………………………………………    4 pontos 
 

Grupo VI 
 

1.  ............................................................................................................         8 pontos 
   1.1 ………………………………………………………………………………………………………………      4 pontos 
   1.2 ………………………………………………………………………………………………………………    4 pontos 
 

Total  ................................................................................................................................... 100 pontos 
 


