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Física 
I 
 

O veio (eixo) de aço duma dada turbina é cilíndrico e tem de diâmetro 40 cm. A turbina 
gira com a frequência constante de 50 rotações por segundo. 
Calcule: 

a) A velocidade angular da turbina. 
b) A intensidade da força de reacção centrífuga, expressa em newtons, a que está 

submetido cada grama do veio, á periferia deste. 
 

II 
 

Foram feitas várias observações das tensões duma dada massa de gás, cujo volume se 
fazia variar, mantendo constante a temperatura. Os resultados das observações constam 
do seguinte quadro: 
Volumes                                 Tensões 
(decím. Cúbicos)                    (milím. de mercúrio) 

12 100 
8 150 
6 200 
5 240 
4 300 
3 400 
2 600 
1 1200 
 
a) Faça, em papel milimétrico, a representação gráfica destes resultados – diagrama 

de tensões-volumes - . Use, por exemplo, a seguinte convenção: eixo das tensões 
– 1 cm do papel representa 100 milímetros Hg (tensão). Eixo dos volumes – 1 cm 
do papel representa 1 decímetro cúbico do gás (volumes).  

b) Interprete o gráfico ou, se o não fez, diga, e justifique, se o gás obedece a uma 
muito conhecida lei da Física. 

 
III 
 

As duas lentes A e B que a figura 1 representa, são de iguais dimensões  
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(iguais raios de curvatura e iguais aberturas) mas diferentes na qualidade do cristal de 
que são feitas. 
 

a) qual é o cristal de maior índice de refracção, o da lente A ou o da lente B? 
Justifique. 

b) Quais são as características das imagens de um objecto real, dadas por 
estas lentes? 

c) Que defeito de visão podem corrigir as lentes desta espécie? Por quê? 
 

IV 
 

a)   Faça um esquema dum transformador estático de corrente alternada; 
indique nesse esquema o primário e o secundário; diga se o 
transformador do seu esquema é elevador redutor de tensão e porquê? 

b)   Porque razão o emprego dos transformadores estáticos de corrente 
alternada tornou mais económico o transporte deste tipo de corrente 
eléctrica? 

 
Química 

 
I 
 

Suponha que pretende fazer a determinação do peso molecular duma substância sólida 
que se decompõe por aquecimento. A substância é solúvel e os seus solutos são bons 
condutores. Evaporando à secura estes solutos, obtêm-se bons cristais, 
cristalográficamente semelhantes aos de outras substâncias conhecidas. 

a) Que processo escolheria para a determinação que pretende? 
b) Justifique não só a escolha do processo, mas também a exclusão dos 

restantes. 
II 
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A molécula-grama do flúor é 38,000 gramas. Em 6 gramas de “gás fluorídrico” (ácido 
fluorídrico) há 0,3 gramas de hidrogénio e 5,7 gramas de flúor. Este elemento tem, no 
composto referido, a valência 1. 

a)  Calcule o peso atómico do flúor e a respectiva atomicidade. 
b)  Que volume – P.T.N. – ocupam 38 gramas de flúor (gasoso)? 
c)  Enuncie a hipótese de Avogadro, cuja consideração é sugerida ao 

responder à alínea anterior. 
 
 

III 
 

Repare para a fórmula de estrutura que se segue: 
O H O H O H

H C C C H

H H H

− − − −

 

a) O composto que a fórmula representa pode dar origem a compostos de 
adição? Justifique a resposta. 

b) Quais são as funções químicas do composto? Como estão indicadas essas 
funções na fórmula de estrutura? 

c) Como se chama o composto? Cite algumas das suas aplicações. 
 

IV 
 

1) O símbolo nuclear dum isótopo do selénio é: 
79
34 Se  

Qual é a constituição desse núcleo? 
2) A distribuição dos electrões satélites do selénio pelos diversos níveis energéticos 

é a seguinte: 
a) O elemento é electropositivo ou electronegativo? Justifique. 
b) A que grupo de classificação periódica pertence o selénio? Porquê? 

 
Físico - Químicas 
 Seguem-se duas questões para desenvolver, das quais, só uma é obrigatória. O 
rendimento das máquinas térmicas ou A dissociação electrolítica e o conceito de 
substância ácida. 
N.B. – Limite a extensão do texto a 20 linhas (máximo) e procure empregar uma 
linguagem correcta e clara. A correcção e clareza da linguagem serão tomadas em conta 
para a classificação. 
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