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Nas condi~6es da figura 1, a pressao a 
que esta submetido a ar contido na proveta 
e igual a 1,5 atmosferas. Esta pressao e igual 
a soma da pressao atmosferica com a que 
resulta da aC9aO do peso P. 
a) Suponha desprezavel 0 total dos pesos 

do prato, haste e embolo e diga para que 
nivel se deslocaria 0 embolo se fosse re
tirado do prato a peso P. Justifique. 

b)	 Se n1ais algumas experiencias fossem fei
tas com este dispositivo e se a tempera
tura do ambiente nao variasse, que lei 
do equilibrio dos gases poderiamos veri
ficar? Enuncie esta lei. 

Fig.	 1 

II 

1) As imagens dadas por urn espelho plano sao sempre «virtuais)). 
Que entende por imagens «virtuais))? Que outras caracteristicas 

tern as imagens dadas pelos espelhos planas? 
2) Estudou duas especies de espelhos esfericos. 

Quais dos espelhos esfericos podem dar origem a imagens reais? 
Em que condi96es? 

III 

A figura 2 indica 0 que podera ser 
observado se friccionarmos energi
camente, com urn pano de la, uma 
barra de ebonite e aaproximarmos 
dum fio de agua que cai duma tor
neira. 

a) Como interpreta 0 fen6meno?
 
b) Suponha possivel a electriza9aO Fig. 2
 

(Volte) 



da agua com cargas electricas negativas. Que modifica
<;ao se observaria na experiencia? Porque? 

c) Par que razao nao pode ser observado a mesmo fen6meno 
se 0 objecto friccionado for uma barra de cobre nao iso
lada? 

IV 

Observe 0 esquema representado na Figura 3 e a respectiva 
legenda. 

a)	 Que observaremos se ligar
mos os pontos 1 e :2 da cha
ve interruptora? Como se 
chama 0 fenameno Clue se 
passa no vasa D? 

b)	 Se for mudada a posi<;ao 
da alavanca do comutador, 
de modo a ligar 1 com 3, 

Fig. 3 que deveremos observar? 
p ~ pilha seca (Ie g.ande capacidade c) Como se chamam e para 
R reostato que servem os dispositivos
A amperimetro (de ::rero .10 centro)
 
Bee - plaoas de chumbo ox·idad.1s cujo funcionamento se ba

0- vaso que contem um soluto diluido de
 seia na experiencia sugeSO.H, 
K - .chave int.erruptora e comutadora. rida? 

Quimica 

I 

o hidrogenio pode arder, nao sa numa atmosfera que contenha 
oxigenio, mas ainda numa outra atmosfera mais ou menos rica num 
dado elemento quimico gasoso, X, que estudou. 

a)	 Como se chama a ac<;ao do oxigenio, ou a do elemento X, 
na combustao? 

b) Qual e 0 nome e 0 simbolo quimico do elemento que 
atras se designou pOl' X? 

II 

1) 
a) Se, com uma faca, cortar urn peda<;o de sadio, que acontece a 

superflcie do corte? Como explica 0 fenameno? 
b) Por que razao se diz que 0 sadio e urn metalleve? 

2) 
A reac<;ao do sadio com a agua pode representar-se pela equa
<;ao seguinte. 

2.0H2 +2.Na -~ 2.0HNa + H 2 • 

Traduza a equa<;ao em linguagem corrente. 



III 

Observe com atengao a figura 4. 

a)	 Que subst<lncia Hquida se deve deitar 
pelo funil de carga do aparelho esque
maticamente representado? Escreva a 
equagao da reacgao. 

b)	 Que experiencia faria para verificar 
que 0 gas obtido esoluvel na agua? 

c) Que acgao tern urn soluto do referido 
gas sobre a tintura de tornesol? Que 
prova essa acgao? 

IV 

a) Escreva a equagao de reacgao corres
pondente apreparagao do gas que se 
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, °daCI 0 
obtem pela ac<;ao do :lciclo cloridrico clor(drico
sobre 0 calcario. 

b) Calcule 0 peso do gas que, no maximo, 
se pode 0 bter a partir de 30 gramas de 
calcario. 

Pesos at6micos: 

:·aguaC=12; 0=16; Ca=40. 
.  de 

c) Descreva 0 que se passa na proveta cal 
representada na figura 5, se a produ
<;ao de gas se mantiver constante, 
abundante e suficientemente prolon
gada. 

Fig. 4 

Fig. 5 


