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Ia chaniada 

prova de písica 

I- guase toda a gente sabe que 6 mais facil levantar um corpo dentro de 
agua do que levantá-lo c6 fÓra,no ar. Na verdade,dentro dos liquides, 
tanto na agua como em todcs os outros,os corpos pesam menos do que na ar. 
Suponha cue arna pedra pesava,no a?,exactamente um quilograma e que,in- 
troduzida num certo liq~ido,ficava sujeita apenas ao peso de 680 gramas. 
Quanto pesarxa um litro desse líquido? 
Suponha que u pedra era o calcjreo cuja densidade vale 2,5. 

2-Estuda-se na electricidaae um importante fenómeno conhecido pelo nome de 
condensaçao el&ctrica, Exponha os seus conhecimentos s6bre o assunto tra- 
tando ordenadamente dos seguintes pontos : 

em que. consiste a condensuçar elSctrica 
como s2o foruados os asarelhos que se destinam à condensaç8.o eléctrica 
que interesse pr&tico tem n condensaçao el6ctrica. 

prova de !juímica 

I- E sabido que o azoto e o hidroggnio se conibincm,urn com o outro,directa- 
mente,para fcrniarem o gás moniaco. 
Suponha que lhe 6 forneciua umn*qu&ntidaue ae hidroggnio tal que,sujeita 
hs coridiçoes norniais de pressa0 e de temperutura,ocups o volume de 60 li- 
tros, Suponha tariibem que touo este hidrog6nio 6 utilizado na preparaçao 

B"' de rzrrionfacr, e qud todo o anioníaco obtido se vae ciissolver na água, 
Deve saber que o li~uic'o que assim se obtem fica com a.proprieuade de 
averrnelhar unia solu&o aicoóli-ca da f anolftsle~na. 
Calcule entno o peso dz &cicio clorídrico puro que deveria lançar n~sse 
líquido e f6sse o pSiso exactariiente necess6rio para fazer desaparecer a 
cBr ver~rielha que lhe 6 uada lpclo soluto de fenolftalexna. 

pesos atómicos i ~idroghio - I 
~zoto - 14 
cloro - 35,5 

t 2- O alcool ordinihio 6 uma das substt?ncias de maior interesse na vida pr5, 
tica. Faça uma pequena ex-csi.$lo dos seus conhecimentos &cerca dessa 
subst&ncia. Refira-se separaaaniente às seguintes alíneas : 

, a) coiiio se obteii~ o alcocl 
I b) que prouriedades tem I 
I 

t r )  em que se aplica. 
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prova escrita de ciências 'isico-(~uimicas 

prova 

I-$ costurne,rnodernamente,usar radiadores el6ctricos para aquecer as casas 
quando o tempo está frio. 
Suponha que,numa noite ae inverno,se mantém aceso um radiador eléctrico 
desde as nove horas até a meia-noite. 0 radiador 6 percorrido por uma cor- 
rente de 2 amperes e está ligada a uma tomada cuja diferença de potencial 
entre os contactos 6 de 100 volts. 
Calcule o dinheiro que se gastaria com o raciiaáor ac6so durante o tempo 
que se indicou. 
(O preço de cada 180.000 joules de energia eléctrica é de $10) 

2-Faça uma pequena exposíçao sobre as diferenças que as lentes convergentes 
fazem das divergentes 

a)quanto aos feitios que poaem ter 
b)quanto aos efeitos que produzem quando a luz 
incide nelas. 

prova de ~uimica 

I-Apesar de o acetileno e o benzeno serem duas substancias tao uiferentes 
uma da outra 6 possive1,corno deve saber,transforniar a primeira na segunda. 
Suponha que o benzeno obtido por esse3processo se aproveitava integralmen- 
te na preparaçao de nitrobenzeno que 6 líquiuo de bastante importancia in- 
dustrial. 
Calcule o volume de acetileno (medido nas condições normais de pressno e 
de temperatura) de que seria necess6rio partir para obter 10 litros de ni- 
trobenzeno que,como disse,& um liquido,de densidade I , 3 .  

pesos at6micos : ~idrogénio - I 
carbono - I2 
~zoto - I4 
oxigénio - I6 

2- U m dos fenómenos quimicos ae conhecimento mais util 6 o da acçao dos 
&idos s6bre os metais. Diga o que sabe sobre o assunto distinguindo os 
seguintes casos : 

a)acçao ao ácido sulfúrico sobre o ferro e s8bre o co - 
bre ; 

b)acçao do bcião clorfdrico sbbre os mesmos metais ; 
c)acçao do ácido azótico tambem sbbre os mesmos. 
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