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Prova escrita de Ciencias Ffsico~Qufmicas 

FisICA 

1.0 Quando se pretende dar urn salta em eompril11ento, toma-se, em geral; 
balan(:o. Qual e a propriedade geral (b, ma.t{~l'ia fj UP ~e I'r()eur~l. al l royeit:1T? 

,,~. I,no 

2.° A figura 1 representa um denslllletro. 

a) E um pesa-{,eidos ou um pesa-esplritos '? 

0) Porquet 

c) Para qne serve 0 lastro? 

d) Indique <lois metais correntemente nsado~ para las

trar e a raz~l.O da preferem·ia. 

Lostra -
Fll\.l 

3.° Repro(lll7.a no p::l,pel (1:1 sun prova :\ flgul':l ~. 

x 

AB I'l Be Sao czspq, ... 
Iho5 planos 

Fm.2 

a) Trace os raios reflectidos correspondentes, indicando 0 yalor <10 

segundo nngnlo de reHexao ; 
1)) Diga quais as posi<;;oes relativas do raioincidente e do ~egundo rain 

reflectido ; 
c) Ellullcie as leis que aplicou. 



4.° A barra AB (figura 3) e farmada l~or (lU<lf' partes solidamente ligaclas 
e insel,araveis, dos materiais indicados. 

FIG. 3 

a) Desenhe, no papel cla sua prova, a forma aproximada que ela ta
maria se fosse aquecida fortemente. Para iS80 precisa consi
derar dados cla seguinte tabela: 

Coeficiente de dilata«uo 
linear 

0,000012 
Latao 
Ferro. 7,3 0,109 cal/g!grau 

0,00001878,9.... 0,093 cal/g!grau 

1)) Quais foram os claclos que consiclerou '? 

c). 0 A figura representa um plano inclinac1n, onde se snpoe nrLO haTer atrito. 

O"-----+----2----+J--~ 

a) Qual 0 nome da m(tquina simples ~'1 e 0 papel que ela desempenha '? 
1)) Quanto vale a massa X quando houver equilibrio? Indique os cal

cnlos. 

G.O Na ngura 8, ~llJ C representa 0 nivel' do mar; a parte irregular e 
uma lllontanh~l. .\" e Y suo torpos cln mesma massa. 

x 

A 

Masso. 

X 

Fw.5 

a) Pesam 0 me8mo, pesa mais Y ou pesa mais }{,? POI'que ? 
b) Enunrie a lei que 0 conduziu a dar a resposta anterior. 



7. 0 Consi<1ere a figura 6. 

a) 0 telhado da casa eleetriza-se r r Nuvem) 
+ +	 + + + +

~L passagerri da nuvem. 
,,-~--/Como se chama 0 fen{)

meno, equal 0 sinal da, p
carga? 

1)) Que	 nome tBm 0 dispositiyo
 
P, equal 0 seu efeito?
 

c) Quem inventou este disposi

tivo, equal a sua nacio


nalidade?
 
d) C e	 C' silo callos met£llicos.
 

Qual a sna utilid<1(le'?
 

QUiMICA 

8. 0 Nas	 condi\ues cIa figura 7 prl)cluz-S8 uma reac<;1to. 

Fw. G 

Gcis? a) Qual <18\'e ser 0 gelS .1, ateu dendo 
nos reng81ltes? 

~~ 1)) Que IHodutn deve resultar (la 
tnmsfOnUa(}HO <10 llwgnesiu? 

Fw. i 

9.0 Observe a figma 8. 0 haHo contt"!ll Sl1CO <le uyas, rom algumns 
peliculas, em fermenta<;1to. 

a) Qual e 0 componente llo SllCO
 

<lue fermenta e que inte

resse ha em deixar as pe

liculas no liquido?
 

uvos 
1)) Qual e 0 produto gasoso que se pi50do:; Solu<;:oo'lU~ 

[urvaliberta na fermenta(;ao? 
c) Que	 reac<;;~lO serviu para ideu

tificar 0" produto a que se Fw.8 

refere a alinea anterior? 

10.0 Se 111e forem dados to<lo 0 material ncce<,,:s£l,rio e os reagelltes indi
eados na figura 9, dign: 

Aguq 

a) Como e iwssivel obter eristais ortorr()mbicos <le enxofre? 
1)) Como obter cristnis lllonodinicos do mesmo metaloide? 
c) Hit uma terceira variellade de enxofre <lue se obtem pela inten'eu

<;:1tO da £l,gua. Qual t\ essa variedade, e que propriec1ade not£lyel 
apresenta? 



11.° Observe a figura 10. 

SOIU~aO~
com == 

;x: 9ro.mo.s ~ 

Gksodo. ~ 

cuu,tica fj 

Fl!:. 10 

0) Qnanrlo SO misturam o~ liquiclos contic1oR em A e fl, deRenvol~Te-~e 

urna ren.c~~,o que poc18 t1'a<luzir-se simllolieamenie do s~guinte 

ClR -~ OIIJVa -+ ",y+ r 

Escreva os nomes 0 as furmulas quimicas de X 0 r. 
Ii) Conhecic1os os pesos de combina<;;rtO, ()l =: 35.f> II= 1 0 = 1f> 

iVa = 23, calcule: 

o peso do In'oduto solido (b 1'eacGu,n. 
o peso da baso qne reagiu. 

12. 0 Cnnsidere os rea-gentes representa<1os na figura. 11. 

A B c o E F 
FIG: 11 

a) Escreva. os nomes <los que estao indicados pela f6rmula quilllica e 
diga quais saO normalmente liquidos. 

7i) Como e possiYel, mediante uma reacQao qmilllca que envolve () 
emprego de nm terceiro destes reagentes, distinguir O~ prn
dutos contidos nos frascos A e B? 

e) Um destes reagentes e indispens£wel em quase toda a imlustria 
quimica. Diga qual e e esquematize um processo de 0 f01'illnl'. 

13. 0 Considere a seguinte s(.irie de transforma<.;:oes: 

111I II 
------+---',>---+ 

(+..1) (+B) 

a) Diga os nomes de A, B, C e D;
 
7)) Uma c1as operaQues, I, 1Iou Ill, e uma mistura. Qual e?
 
c) Uma das reac<;{oes passa-se, obrigatoriamente, a qllente. Diga qual
 

e, e se 0 aquecimento pode ser ou nrw intenso, sem qne disso 
1'e8nhe inconveniente, explican<1o a razuo porcIni". 



-
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Prova escrita de Ciencias Fisico-Quimicas 

Cota90 es 

1.0 

2.0 (6 pontos por alinea)
 
3.° (6 pontos por alinea)
 
4. 0 (6 pontos por alinea) -' 

5. 0 (6 pontos por-alinea)
 
6.° (6 pontos' ,por alinea)
 
7.0 (6 pontos por alinea) 
8. 0 (6 pontos pOI:- alinea) 
9. 0 (6 pontos por alinea) 

10.0 (5 pontos por alinea) 
11.0 (6 pontos por alinea) 

I
(a) 

12.0 (b) . 
(c) . . . . 

13.0 (5 pontospor alinea) 

Pontos 

6
 
24
 
18
 
12
 
12
 
12
 
24
 
12
 
18
 
15
 
12
 
5
 
5
 

10
 
15
 

200 _ 


