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Observe a figura 1. Dos dois cubos nela representados, urn e giE(. ,~t 
bismuto (densidade 9,72) e outro de cristal (densidade 2,88); amQqs "j.I",: 

de roldanas que a figura 3 con
tern? Para que serve? 

2) Considere desprezaveis os 
atritos, os pesos das roldanas e 0 

peso da vara AB. 0 sistema esta 
em equilibrio. 

Quanto pesa X? Apresente e 
justifique os calculos. 

(Volte) 

tern a mesma massa. 
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Fig. 1 

II 

A figura 2 representa a sec9~0 
principal dum espelho esferico 
EE' e urn raio luminoso inciden
te IA. 

,- a) Qual sera 0 raio reHectido 
correspondente - AB, AC, AI 
ou AD - ? Justifique a resposta. 

vb) A imagem da vela e real ou 
virtual? Porque? Enuncie as leis 
da reflexao. 
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Fig. 3 
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Ja) Qual dos cubos - A ou Bte/' 
e 0 de bismuto? Justifique a ~~s~ 
posta. ({ 

/b) Calcule a massa de urn dos 
cubds. Apresente os calculos. 
v' c) Qual dos cubos exerce maior 

pressao sobre a tabu a a? Justifi
que a resposta. 
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1) Como"se chama 0 conjunto 

Fig. 2 
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Uma corrente electrica de intensidade igual a 2 amperes passa 
durante 10 minutos e 25 segundos Huma resisU~ncia de 100 ohms. 

a) Calcule a quantidade de calor libertada na resisU~ncia. 
Apresente os caIculos. 

b)	 Enuncie a lei (ou leis) que aplicou na resolu<;ao do pro
blema. 

c) Cite tres das principais aplica<;oes pnlticas do II efeito 
Joule». 

Qufmica 

I 

1) No tubo de vidro resis
tente ao fogo observado na fi
gura 4 tinha sido introduzida 
uma mistura de di6xido de 
manganesio e clorato de po
tassio. 

a) Que substancia gasosa 
se esta a produzir? Escreva a 
equa<;ao quimica da prepara
<;ao. 

b) Que processo usaria para a recolha do gas? Justifique. 

2)	 Da extremidade do tubo abdutor aproximou-se urn palito em brasa; 
a combustao avivou. 

Que propriedade do gas se pas deste modo em evidencia? Que 
outra experiencia faria para confirmar a existencia desta proprie
dade? .. 

II 

a) Como se chama 0 composto quimico que constitui quase 
exclusivamente 0 a<;ucar alimentar, vulgarmente usado? 
Quais sao as especies vegetais donde costuma ser feita a 
sua extrac<;ao? 

b) Que entende por lcinversao do a<;ucar»? Que compostos 
resultam dessa inversao? 

c) Como pode ser obtido 0 alcool etilico a partir do a<;ucar 
referido nas aHneas anteriores? 

Fig. 4 
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a) Em que consiste a prodw:;ao do acido su!ftlrica pelo (( me
todo de contacto II ? 

b)	 Escreva a equa93.0 qUlmica (ou equa90es) com que tra
duz, sumariamente, a referida prepara9ao. 

c) Que esperaria observar se fizesse actuar 0 acida obtido 
(concentrado) sobre 0 zinco pura (a frio) e sobre a cobre 
(a quente)? 

IV 

1) A figura 5 representa a fase inicial duma experiencia de qulmica. 
o nivel do Hquido na proveta vai subir. 

Como explica a fenomeno? Que com
pastos podem resultar das reac90es? 
Escreva uma equa9ao qUlmica que re
presente uma das posslveis aC90es entre 
o gas e a soda caustica. 

2) Calcule a composi9ao centesimal 
do composto gasoso atra.s referido. 

Fig.	 5 
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