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25 I.A CHAMADA 

Atmosferai 

LICEALENSINO 

AI10 de 1950 _ Exatue do 2. 0 cicIo 

Prova escrita de Ciencias fisico-Quinticas 

PiSICA 
1.° Que few)meno fisico faz carrel' a tinta p81a ranhura do aparo da sua 

caneta? Indique rnais urn caso em que 0 IllesIII0 fen6meno tenha lugar. 

'} ° l\T	 ti' 1 ' .:.-. J:~ a gura esta representado uIll 
sifao, que se supoe escorvado. 0 liqnido e 
mercllrio. 

a) Ha escoarnento ou nao? por

que? l J ~
 

b) Em	 circunstancias identicas, a ~---"

agua, 0 c11cool e 0 petr61eo
 l--
escoar-se-iarn ou nao? 

MQ;rcurio 

FI~. 1 

3.0 A figura 2 esta en-ada, porque nao se conton com determillado fen6

meno que deve tel' lugar. 
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A r----~---+---r:.----, 13 _Lami.na de vidro 
deI faces paralelas 

Face espelhada -~ C l.- ~'----.--.---.JD 
FIG. 2 

a) Que fen6meno e esse, e eIll que face se observa.? 
b) Transporte a figura para 0 papel da sua prova,' dando-lhe 0 aspecto 

que deveria tamar para interpretar 0 que se passa na realidade. 



4. 0 Na figura 3, A) Bee sao esferas maci<;as da mesma massa, Uilla de 
alnminio, outra de ferro e outra de cobre. 

A B c 
FIG. 3 

a) Consulte a tabela junta e diga 0 metal de A, 0 de B e 0 de C. 
Que numeros utilizou? 

b) Consultando a mesma tabela, diga qual seria R primeira equal 
a ultima a atingir 0 equilibrio terillico, se mergulhassemos as 
tr~s simultaneamente no mesmo banho de agua tepida. Que 
numeros utilizou? 

Ferro. 

Cobre 

Alllminio . 

Ponto de fusao Calor espec.ifico Densidade Resisti vidade 

1528· 

1083· 

65~o 

0,109 eal(g(grau 

0,092 eal(gJgrau 

0,214 ealfgfgrau 

7,3 

8,8 

2,7 

-r, 

8,6 X 10 ohms. em 
-R 

1,:3 X 10 ohms. em 
-- ti 

3,2 X 10 ohms. em 

5. 0 Duas bobinas A e B tern a meSilla resistencia e sao atravessac1as pOl' 
correntes igualmente intensas. 

a) Em uma libertam-se 100 calorias pOl' segundo; quantas calorias se 
libertam na outra em urn minuto? Enuncie a lei que aplicou. 

b) As mesruas bobinas sao percorridas agora pOl' correntes de inten
sidades diferentes: em A) de 1 ampere e em B de 2 amperes. 

Em	 A libertam-se 100 calorias pOl' segundo; quantas se libertam 
em B no mesmo tempo'? Enuncie a lei que aplicou. 

6. 0
 

a) Que representa a figura 4 ?
 
b) Este aparelho foi inventado apra A
 B---ximadamente em uma das se

~ lineaguintes datas: 

1500 1799 1900 

Qual foi a data e a nacionalidade do
 
sen inventor?
 

c) Qual 0 inconveniente que a torna
 
inaplicavel no tim de pouco
 

:::=::::::::tempo de funcionamento? ~ --....._~ . d) Indique outro aparelho, ainda hoje 
usado, que nao tenha esse in
conveniente, e descreva-o com 
brevidade. FIG. 4 

SOlul;a.O diluida 
dq acido sul~ul'"lCO 



hid~nio 

r-A 

QUIMICA
 
.:~ 
" 7.0 Observe cuidadosamente as figuras 5, 6 e 7. Em cada uma hit qualquer 

. coisa~ mal.
'.. ..... 

Pr-IZPOr-a<;.OO dQ 
hidt'Oginio 

FIG. 6 

( 

. 
ac. suI· 
fur-ico 

diluido 

a) Que estit mal em 5?
 
b) Que estit mal em 6?
 
c) Que esta mal em 7?
 

8.° Com :?O gramas de carbite preparam-se 7 litros de acetileno, e para 
queimar totalmente 0 acetileno e preciso urn volume de oxigenio duas vezes 
e meia maior do que 0 do gas (supoem-se sempre as condi<;oes normais). 

Que volume de ar e necessario a combustao total do acetileno obtido 
a partir de 100 gramas de carbite? 

Quais sao os produtos da combustao? 

9. 0 De entre as variedades de carbono. que conhece, a variedade A usa-se 
na fabrica<;ao de tintas; a variedade B usa-se como descorante; a variedade C 
como electrodo em certas pilhas. 

a) Diga os nomes de A, B e C. 
b) Diga em que condi<;oes se forma C, e 0 nome de outro produto 

cuja forma<;ao seja simultanea com a de C. 

10.° A solu<;ao aquosa de cloro e mais densa do que a ligua.
 

a) Qual deve ser 0 pro- ----10. clOYO
 
~cloro cesso mais cor- ----, 

apor05 de 
cobre 

FIG. 7 

recto de a prepa
rar: como esta 
representado em I l 
ou em II? Porque? I 

b) Diga 0 nome corrente 
da solu<;ao equal 
a sua ac<;ao sobre agua 
as solu<;oes de io

deto de potassio.
 I n 

FIG. 8 



11.0 Considere as seguintes reac<;l'>es quimicas : 

b±dcidO c1oridrico 
diluido 

A 
- calcareo 

Vapor d~ ?
~nxo~"'Q 
~ 

~aa de -.YZ4 ~"j:7'>~ V771 
magnisio ---ym;r ~'f~' M 

oXiginio cor vao C 
. ~. . ....	 00 rubroB 

Em uma das reac<;l'>es forma-se urn produto solido; em outra um produto 
liquido e em outra urn produto gasoso. 

((,) Quais sfw esses produtos, e em qual das reac<;oes ..ti, B au 0 se 
formam '? 

b) Que aplicac;ao viu dar, no estuclo de quimica que fez, ao produto 
clct reac<;ao C? 

19 0..... 

a) Que	 e, quimicamente, a cal viva, e como se obtem? Qual e a as
pecto clesta substancia? 

vanda cal~ 
vidro
para 

ogi to r (1
00 

d~ VIV~ 

popel 

FIG. 10 

b) Se procedermos como se indica na figura 10, que transformagao 
quimica se da e qual a fenomeno fisieo que a acompanha? 

c) Expel'imentanclo a liquida resuHante com papel de tornesol azul 
e vermelho; qual e a transformar;ao que se nota? Q,ue prova 
ela quanta a natureza e quanta. a solubilidade do produto 
formudo? 
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·Cota90es 

P.on tos 

1.° . • . . .. . . . . . . . 6 
2.° (6 pontos por cada alinea). . . . . 12 

6.3.0 .{:r 
12 

4 0 {a). . 6 
. b). · . .. 12 

5.0 (12 pontos por cada alinea) . 24 
6.0 (6 pontos por cada alinea). 24 
7.0 (6 pontos por cada alinea) . 18 
8.° . 12 
9.° (12 pontos por cada alinea) . · . .. 24 

10.° (6 pontos por cada alinea). · . .. 12 
11.° (6 pontos por cada alinea). 12 

a) .. . . . .. 10 
12.0 b). . . . . 5

[ c) . 5 

200 




