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I 
1) 0 {man I, que a Figura 1 representa, esta em mo

vimento, por ter sido largado, depois de afastado 
da sua posi9ao de equilibrio, para a posi98.0 indi
cada em 1/. 

a) Como designa 0 movimento do corpo constituido 
-~ -----..:.. - pelo {man que esta preso por urn fio resistente ao 

ponto fixo O? 
b) Enuncie a lei deste movimento que, no caso pre

sente, poderiamos verificar com relativa aproxi
ma98.0. Como fariamos a referida verifica98.0? 

A 2) Por debaixo e proximo da" passagem do iman, esta. 

Fig. 1 
uma bobina ligada a urn amperimeh'o muito sen
sivel A. 
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Que devemos observar no amperimetro? Como sechama 0 fenomeno? 
Cite uma aplica98.0 pratica do efeito observado. 

II 

Numa prova desportiva, urn automovel parte da meta, e, em dois 
segundos, percorre 16 metros. Quatro segundos mais tarde, a sua dis
tancia ameta da partida e igual a 144 metros. 

a) Podenl, ate esta altura, ser considerado 0 movimento do 
automovel ccuniformemente aceleradoll? Justifique a sua 
resposta. 

b)	 Calcule, em quilometros a hora, 0 valor da velocidade 
media do carro nos primeiros 144 meb'os. 

TIII 

o termometro T da figura 2 marcava, no inicio 
da experiencia, a temperatura de 10°C. Acendeu-se 
a lampada de alcool e, passado algum tempo, 0 mes
lno termometro indica GOGC, 0 corpo A e de niquel 
(calor espedfico 0,108 cal / gtC) e a sua massa e igual 
a 100 gramas. 
a)	 Calcule a quantidade de calor que 0 corpo A re

cebeu durante a experiEmcia. Apresente os calculos 
efectuados. 

b)	 Se 0 termometro T Fosse graduado em graus da 
escala Fahrenheit, que varia98.0 de temperatura 
teriamos observado? Justifique com a apresenta Fig. 2 

98.0 dos calculos. 
(Volte) 



IV
 

1) 0 diapas8.o A (figura 3) foi posta a vi
brar junto duma das extremidades dum 
tubo oco de vidro, que mergulha numa 
proveta com agua. 

a) Que devemos observar se deslocarmos 
lentamente 0 tubo oco, para baixo e pa
ra cima, dentro da pro\-eta que esta 
fixa? 

b) Cite alguma aplicar;ao do efeito obser
\ ' vado. 

Fig. 3 
2) Como poderiamos verificar que 0 som 

emitido por uma Fonte sonora (urn diapasao, por exemplo,) resulta 
dum estado vibrat6rio do corpo que constitui a Fonte sonora? 

Quimica 

I 

Observe a fig. 4: 

a)	 Como se chama 0 gas que, 
possivelmente. se liberta? 
Escreva a equac;ao da reac
C;8.0. 

b)	 sera necessario acender a 
lampada de alcool que esta 
por baixo do tubo de en
saio? Justifique a resposta. 

c) Que obteriamos se, depois 
de finda a reaCC;8.o, filtrassemos 0 liquido que fica no tubo de ensaio 
e depois deixassemos evaporar a secura 0 filtrado? 

II 

Repare nos seguintes esquemas de reaCC;8.o: 

Glicose --__ Alcool etilico + X (gas) 

Alcool etilico + Oxigenio --__ Y (liquido, acido,) agua. 

a) Diga os nomes dos compostos X e Y.
 

b) Cite uma aplicac;8.9 ((industrial)) do composto Y.
 

c) Transforme os esquemas de reaC98.0 acima apresentados,
 
em equa<;oes de reaCC;8.o. 

Fig. 4 



III 

Observe a figura 5. 

a) Que substancia liquida se deve tel' 
introduzido no balao, pOl' intermedio 
do tubo de carga com torneira? 

b)	 Enuncie a regra de Bertholet que 
nesta prepara<;ao se aplica. 

c)	 Que composto constitui os fumos 
brancos que se formam sobre 0 copo? 
Escreva a equa<;ao correspondente 

Fig. 5	 ao fen6meno da sua forma<;ao. 

IV 

A opera<;ao quimica, que a Hgura 6 sugere,
 
pode ser traduzida pela seguinte equa<;ao qui

mica:
 

a)	 Como se separa, no Hm, 0 produto da reac

<;ao que e sol{lVel? Cite uma aplica<;ao
 
desta substancia.
 

b)	 Calcule 0 menor peso de carbonato de s6dio 
necessario para obter 120 gramas do com
posta a que se refere a alinea anterior. Apre Fig. 6 

sente os calculos que fez. 

Pesos at6micos: C=12;" 0=16; Na=23; H=l; Ca=40. 
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I' 

Pontos 

1)
 
a) . .5
 

.b) . 10
 
2) 15
 

II
 
a) . 15
 
b) , '" . 10
 

III
 
a) , 15
 
b) . .. '" 15
 

IV
 
1) 

a) , . 5
 
b) .. 5
 

2) 10
 

105
 

105
 
Qufmica 

I
 
a) , . 10
 
b) " . 10
 
c) " , . 5
 

II
 
a) , .. , . 5
 
b) , '" , . 10
 
c) . .. 10
 

III
 
a) , .. , ., . 5
 
b) '" '" , , " .. , . S 
c) , . 10 

IV
 
a) , , , . 10
 
b) .. 15
 

95
 

95
 

200
 


