
Exame do 3º Ciclo 
Prova escrita de Ciências Físico-Químicas (1951) 
Ciências Físico-Químicas  – 3º ciclo -  Publicado na Revista Labor, XVI (118),  575-
578.  
 

Física 
I 
 

Observe a figura 1. 
a) Que relação existe entre os valores do fluxo magnético que atravessa a espira circular 

nas posições 1 e 2 ( 1cos 60º
2

= ). 

 
 

b) Exprima, na unidade respectiva, o valor do fluxo que atravessa a espira na 
posição 2. 

c) Suponha agora a mesma espira retirada do campo magnético e percorrida por 
uma corrente de intensidade igual a uma unidade electromagnética. Qual é a 
intensidade magnética que se cria no seu centro? 

d) Sabendo que a unidade electromagnética de intensidade de corrente vale 10 
amperes, deduza a razão entre o volt e a unidade electromagnética de potencial 
eléctrico. 

 
II 
 

Para as alturas de queda dos blocos A e B da figura 2, a resistência do ar tem um valor 
desprezável. 
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a) Qual dos dois fica sujeito a maior aceleração de queda? 
b) Como justifica a sua resposta, sabendo que a força aplicada ao bloco A, é 

10 vezes maior do que a força aplicada ao bloco B? 
 
 

 
III 

 
a) Escreva o enunciado do primeiro principio da termodinâmica.  
b) Que relação encontra entre este principio e o princípio geral da 

conservação da energia? 
c) Procure justificar, perante a veracidade destes dois princípios, o exíguo 

rendimento das maquinas térmicas.  
 
 

IV 
 

Uma esferazinha de cortiça na figura 3, de dimensões desprezáveis, foi abandonada ao 
fundo do tanque. 

 
a) Qual é a aceleração da sua subida? 
b) Com que velocidade atinge a superfície da água? 
     G = 9,8 m/s2  

 
Química 

 
I 
 

Considere as seguintes famílias radioactivas: 
Família do urânio                Família do actínio                     Família do tório  
Como sabe, os átomos dos elementos destas famílias sofrem transformações 
espontâneas especiais – desintegrações  –  por emissão de radiações. 

a) Que espécie de radiações podem acompanhar cada um dos processos 
naturais de desintegração? Que caracteriza cada uma delas? 

b) Qual é o termo estável em que termina a evolução de cada uma destas 
famílias? 
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c) Que sabe acerca das semelhanças e diferenças entre os três elementos 
finais dessa evolução e da designação que, de acordo com elas, lhe foi 
dada? 
Dar-se-ão casos idênticos com outros elementos? 

d) Como se justificam tais semelhanças e diferenças, segundo a constituição 
atómica que estudou? 

 
II 

 
Observe a figura 4. 

 
 

a)  Qual foi o produto obtido pelo intenso aquecimento do tubo da figura 1, 
A? 

b)  Supondo iguais as condições de pressão e temperatura, em A e B, e 
completa a transformação, qual seria a relação entre os volumes da massa 
gasosa em A e B? 

c)  Escreva a equação química que traduz a transformação produzida. 
d) Escreva a fórmula de estrutura da primeira destas substâncias e a fórmula 

de estrutura que estudou para a segunda. 
Justifique, perante estas fórmulas, a possibilidade de estes compostos 

originarem produtos de adição e apresente um exemplo para cada um 
deles.  

 
III 

 
a) Que é, quimicamente, um sabão? 
b) Se lançar, sobre um fragmento seco de sabão, umas gotas de soluto 

alcoólico de fenolftaleína, observará algum fenómeno notável? E se lhe 
juntar, em seguida, alguma água, que observará? 

c) Justifique o fenómeno à luz da teoria iónica.  
 

IV 
 

Um composto orgânico muito volátil, constituído por carbono, hidrogénio e cloro, tem a 
seguinte composição: 

Carbono....................................................37,209% 
Hidrogénio..................................................7,752% 
Cloro.........................................................55,039% 

A densidade do seu vapor, nas condições normais de pressão e temperatura é D =2,229. 
a) Escreva a sua fórmula molecular e diga de que composto se trata e a que 

função química pertence.  
b) Escreva o enunciado da lei que aplicou na resolução deste problema. 
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