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Prova escrita de Ciencias Flsico-Qulmicas 

Deve escolherJ em cada grupoJ uma s6 questioJ e responder.
 
No caso de responder as duas s6 sera. valorizada a primeira resposta.
 

FtSICA 

1) a lllovimento circular llnifonne, tern, a pesar de unifonne, uma 
aceleragao. 

(() Que acelerac;ao e e::;sa, e eomo a define '? 
b) Traduza-a pOl' uma formula, inclicando 0 significado das letras que 

nela figuram. 
c) Se essa aceleragao cessasse bruscamente, que rnoclifiea~.ao sofreria 

o movimento? 

2) Defina a unidade de for<;a do sistema lvr. K. S. (Giorgi) e deduza a 
equivalencia numerica entre esta unidade e 0 quilograma. 

II 

1) Indique duas razoes pelas quais a agua nao 'possa servir de suhstallcia 
termometrica, fundamentando-as devidarnenteo 

:?) Considere a seguinte definigao : 

a equivalente rnecanico da caloria I'epresenta 0 nurnero de unidades 
de trabalho que resultariarn da transforma<;:.ao integral de uma 
caloria. 

Critique esta definigao e enuncie 0 principio da termodinitmica em que 
cleve tel' fundamentado essa critica. 
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III I 

1) Nafigura j unta, ~1 B representa um tanque com ilgUa., no fundo do qual 
estiL um objecto O. 0 observador ol11a de P, segundo a vertical. 

A o B gura para 0 papel c1a 
sua prova. 

. lhG. 1 

:2) Em uma liimpalla electric& <leve l'elJllir-se eedo llumero de qualidades 
<FIe se tl'aduzam pOl' grande ecollomia de funcionamento ligada a urn rendi
mento elevado. Nestas condi<;oes: 

a) Que propl'iedades fundamentais se exige que tellha a substancia do 
filamento, equal e a substancia hoje usacla? 

1)) Como e a atmosferada lampada e pOl'que? 
c) Que diSl)Osi<;ao toma 0 filamento nas lampadas moderllas? 
d) Clue razoes levaralll a abandonar as :f11amentos de earvao? 

IV 

1) Na Hgura ~. estao representados os volumes da meflll1a massa de ga.s 
suhmetida a pressoes (liferentes, mas ~t meSilla temperatura. Qual e, nas con
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a) 0 objeeto da a impressao de 
se encontrar ~t verda
deir ~ di s Uincia, mais 

proximo, ·oumais afas
tac10 ? 

f)) Justifiq ue a resl)osta dada a 
alillea anterior com UlWl 

c-Onstru<;ao :que cleve fa
zer tl'an~p0l'tando a 1i

di<;ues apontadas, 0 valor da pressao exterior, supondo que este valor nao 
variou? 

De 0 resilltado em centimetros de mercurio. 



III 
1) 

a) Como explica a eondutibilidade electrica das soluQoes de sal comum 
e a nao condutibilidade das de alcool? 

b) Pode obter 0 s6dio pOl' electr61ise dessas soluQoes de sal? Explique 
a resposta, utilizando equagc>es quimicas nessa explicagao. 

2) 
a) Em que produtos naturais abundam os hidrocarbonetos da serie 

saturada? Escreva a f6rmula geral da serie e diga 0 nome do 
seu primeiro termo. 

11) Como se chama o· termo em C6, de acordo com as regras interna
cionais de nomenclatura'? Pode preyer a existencia de algum 
is6mero deste hiclrocal'lJoneto? Justifique. 

IV 

1) Certo metal trivalente forma urn 6xido com 47,06010 de oxigenio. Diga 
qual e 0 peso at6mico do metal. 

Verifique se 0 calor especifico do mesmo metal pode ser 0,214 cal/gl grau 
centigrado, e enuncie a lei que aplicou. 

2) Pretende saher~se se determinada soda caustica e impura; para isso 
toma-se meio grama do produto comercial, dilui-se em agua e faz-se reagir 
com acido cloridrico normal. .A. viragem de fenolftaleina, a marcar 0 momento 
da neutl'aliza<;ao, deu-se quando se tinham gasto 11,5 cm3 de acido. 

Qual era a percentagem de soda caustica pura no produto comercial? 
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Cota90 es 

..Fisiea 

I Pontos 

l
a) 2010 I 2).
 

1) b) 5
c) 5 I 

II 

1). . • . . 20 I 2). ....... 20
 

III 

51) {a) 10 jet)
b) 20 2) b) 10 

c) 5 
I d) 10 

IV 

1). . . . 30 I 2). 30 

Quimiea 

I
 

1). . . . . 20 I 2). 20
 

II 

1010 la).
- 10 2) b) . .~ 10 

10 . c). 10 

III 

Pontos Pontos 

{a) 101) -b) 
10 I 2) {a)
15 I b) 15 

IV 
'\ 

1) . ,25 2) . 25 
_ 200 :',200 
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