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Prova escrita de Ciencias Ffsico-Qu{micas 

FislCA 

Faz-se passuI' no fio Ali, tigul'a 1, uma conente de alguns amperes de 
intC>f1!1i dade. 

a) Como poderia por-se em evidoncia 11
 

produ<)'w dum campo magnetico e
 

estudar u disposlgao, a forma e 0
 

sentido das suas linhas de forya?
 
A t 

b) Supondo que 0 sentido da conente 6 0
 

inclicado pela seta, l'epresente, no
 
papel da sua pi'oya, pela figura
 
que julgar convelliente, a forma e
 
o sentido dessas linhas do forQa. 
Trace tambem urn vector que re
pl'esente, aum ponto dosse campo, 
it direcc;ao da illt'n Ldade do mesmo. 

c) Qual foi a rogra em que se baseou para 
fazer a sua figura? Escreva 0 seil 
enunciado. 1"10,1 

II 

Observe a figul'a 2. A locomotiva, OJ1l andamento no sentldo da seta, amite 
Uill silvo. 

E-st"oc;ao B 
~--

FIG. 2 

a) Que difel'enqa haved, para as dois ObS61'Vadoras, quanto a altura 
do ilom percebido? 

b) Justifique a sua l'esposta. 



Iii 

Dm m6vel e lanQado verticalmente de baixo para cima com a velocidade 
do 25 mis, ao mesmo tempo que. um outro eabanclonndo da altura de 30 metros 
acima do ponto de laneamento da primeiro. -Aclmita que, para tais eli Hlncias 
o ,-elocielades, e despreziwel a resist(jrlcia do ar. 

a) Escl'eva, 1ara cada urn destes movimontos, a expressu.o analitica 

que tnLduz a fun~ao e=f (t). 

b) Trace, em papel milimetl'ico, utilizando, para os d~is movimentos, 
o mesmo sistema de eixos coordenados, as cur-vas l'epresen· 
tativas dessas fun<;oes. 

c) Indiq ue, no gnifico, as coorclenadas do ponto de encontro das 
duas curvas e <liga 0 que representam as seus valores, rela
tivamente aos movirne\ltos considerados. 

[/ = !J,8 rnjs2 

IV 

Observe a circuito representado na figul'u 3. 

a) Qnal eo poder multiplicador doRs:: 29,94 olem.o 
s1nnt? 

24 ohmo 

o	 galvtl.llorLletro acusa 7,2 mi
liampel'es.I~:-l 

b) Qual e a intensidade da corronte 
no circuito. 

c) Qual era a intensidade dll, COl' 

rente no eircu' 0 antes cla 
FIG. 3 

introduCl1o do galvll,n6rnetror 

QUiMICA-

Considere as rearQoes traduzidas pela:; seguintes eqnaQoes quimicas: 

NO;) If -[- OllNa---+ N03 lVa + () ll~
 

Ct H. + C2 Ilr, 0 IT·---+ C2 JIG Cl +- 0112
 

Cada uma destns equll,<;oes exemplifica um grande grupo de reacc;oes Hnll
logas. 

a) Como se denominam as reagoes exemplificndas un prlDleira equa~ao '? 
E a~ exemplificada,< lHL segunda? 

b) A reac<;ao trar.111zida pela ae nnda eqnaQl10 e uma reucc)(oincoUl
pleta. 

q,ue significa e:-;ta express~Lo? 



c) Atendendo a esse facto, como e de usa freqllente escrev8-1a? 

d) A velocidade dessa reac<1ao, no sentido indicado acima, sera cons
tante desde 0 inicio ate ao seu limite? 

Diga 0 que sabe 11 esse rospeito e escreVH a enunciaclo da lei em 
que basear a sna resposta·. 

II 

A formula. de estrutul'a, aceito para 0 iciclo ortofosf6rico, e a seguillte: 

/O-H 
O=pLO-H

~O-ll 

:Escreva a formula de estrutura do ortof'osfato tricalcico. 

III 

a) Escreva 0 ellunciado da lei da crioscopia de Raoult. 

b) Explique pOl' que motiyo n8,0 poderia aplica-la, indifereutemellte, a um 
soluto de glucose ou a nm soluto de cloreto de s6dio, e escreva as expresBoes 
matematicas que, em cacl~\ urn destes casos, Ihe dariarn a depressao criosc6pica ..
 

c) Sllpondo que se tratava de urn oluto de cloreto ferl'ico,extremamente 
diluido, pOl' que valor teria de sUbstit ir 0 nllmero 11 de moleculas dissolvidas, 
na oxp ressilo que traduz a lei '? 

IV 

a) A que Hsico se deve a primeira transllluta<;ao provocada e em que 
6poca foi realizada, aproximadamente? 

b) Refira-se ao elomentu tt'ansmutado, ao processo usado uossa transmll
tagao e aqs fenornenos cnjo cou!lecimento levou a essa memodvel experi~ncia. 

V 

Preparou-se uo laborat6rio uma aglla sulfldrica, da qual se lall<;,uram [) em;;, 
sobre nUL soluto de nitrato de chumbo. 0 precipitado assim obtido, depois de 
lavau.o e scco, l~esava. 0,12 gr. 

a) Qual e a concentraQao desta {lgua sulfidrica, em gramas pOl' litro? 

b) (~ue	 volume de SOd~l decinormal G llecess{Lrio para lleutralizar 
10 cm3 da llleSllla agua? 



Pesos at6micos de alguns elementos 

1'0506 ntolDJeosNomes dos elemeutos SimboJos , 

AluIDioio Al 27 
Azoto. N 14 

Calcio Ca 40 
Carbono C 12 
Cburnbo. Pb 207 
Cloro. Ct 35,5 

Enxofre. S 32 
Estanbo. Sn 118)7 
F6sforo . l' 31 
Hidrogenio II 1 
Niquel Ni 513 
Ouro . AIG 197 
Oxigenio 0 113 
S6dio. ].,'a 23 



Pesos at6micos de alguns elementos 

Nomes dos elementos 

Aluminio 

Azoto. 

CaIcio 

Carbono 

Churnbo. 

Cloro. 

Enxofre. 

Estanho. 

F6sforo . 

Hidrog{mio 

Niquel 

Ouro 

Oxigenio 

S6dio. 

Simbo1os Pesos ntomlcos 

Al 27 

::.If 14 
Ca 40 
C 12 

Pb 207 

Ct 35,5 

S 32 

''''/1 118,7 

P 31 

H 1 

Si 56 
AI! in 
0 16 

~Y(I 23 
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FisICA 

Faz-se passar no no _llJ, ngul'a 1, uma corrente de algnns amperes de 
intensidade. 

a) Como poderia par-so om oYith'ncia a
 
pl'odU<;uo tlum campo magnetico 0
 

ostudar a disposi<;uo, a forma 0 0
 

sentido das suas linhas do for<;a"?
 

11) Supondo que 0 sontido dn corrente l' 0 

indicado peln seta, represente, no 
papel dn sna proYa, peJa ngura 
<!,1O julg-al' conveniente, a forma e 
o sentido dessas linlms do fOr<;a. 
Traee talllbolll urn Yoctor qllo ro
presente, nnm ponto desse campo, 
a direc<;,uo da intensidade do mosmo. 

c) Qual foi a regra em qne se baseou para 
fazor n sua n~ura? I':scl'uya 0 set! 
ennnciado. FlU. 1 

II 

Observe a ngnra :!. "'" locollloti'"a. eill andamento no smltido da seta, omite 
urn silvo. 

Esta.c;oo A	 ts ra<;oo B 
< 

o 
e:i IJ

Iifi!a...	 tJ 

I. 

FIG. 2 

a) (~ue	 diferen<;a haver11, para os dois observadores, quanto it altura 
do su III percelJ ido ? 

b) .Tustitique a sua resposta. 



III
 

Em movel e lan<;aclo verticalmente de baixo para cima com a velocillade 
de 25 mis, no meSillO tempo lIue um outro e abandonado da altura de 30 metros 
acima do ponto de lan(,'alllento dc. priweiro. - Admita que, para tnis distf(ncins 

e velocidalles, () desprez:Jsel a resistencia do ar. 

a) Escl'eya, para cada um destes mOYirnentos, a expressao analitica 

que traduz a flln(,'i'lO I"~ -/ (1). 

Ii) Trace, em papel lllilirm'tl'ico, utilizandu, para os dois 1ll0Yimentos, 
f) 11leSlllO sistoma de eixos coordenados, as Clll'yaS 1'opreson

tativas dessas flln(,'oes. 

ej Indiqup. no grittico. as coufllenndas do ponto de encontro d,IS 
duns curyas e diga 0 que 1'epl'esentam os seus Yalores, rel:t
ti\'amente aos rnoyimentos considerados. 

IV 

()1>son'e 0 circuito rcpresentado na tigura i). 

II) Qual e 0 pOlloI' multiplicador do 
shurlt; 

o	 gahani)]uetl'o acusa 7,::! mi· 
limllpe1'l'S, 

Ii) (Nal e a illtensidade cIa corrente 
no circuito. 

c) Qual ora a intensidnde da cur· 
rente no circuito antes da 

FIG. 3 
introdul;;lo do gah'anlHuetror 

QUIMICA 

SU3 I! lOll Ylt --:> XO;J ~\'(( + ()1h 

C'I 11 -+ C~! hOI! ---'7 C~ fh 01 ()111 

Cada Ullla clestas equalJ)es eX0mplifica um grande grupo de reacc;oes an,'t· 
logns. 

a) Como se denom;nam as rea(~i"le," exemplificnllas un Pl'illlOil'a (,1[llac;i'lO: 
E as 0xelll[lliii('adas lJa segunda? 

Ii) A l'eac<;~io tmdllzida peb seguIlrla elluac;i'1O e UIlW reacI;;1O mcom
piela. 

Qne signitica esta expressau? 



c) A telldendo a esse facto, como e de uso frequente escreve-la '? 

d) A veloridade dessa reacc;ao, no sentido indicado acima, sera cons
taute desde 0 inicio ate ao seu limite '? 

Diga 0 que sabe a esse l'espeito e escre,'a 0 enunciauo da lei em 
que basear a sua resposta. 

II 

A formula (Ie estrutura, aceito para 0 aeido ortofosforico, e a seguinte: 

/0--11 
0=- P:-- U H 

". U 11 

ESCreYil a fllrrnula de C'strutura do ortofosfato trieitleico. 

III 

a) gscreva 0 cllunciado (la lei (la crioseopia de llaoult. 

b) Explique pOl' quo motiyo nao po(leria aplic[t-la, indiferontemellte, a um 
soluto (10 glucoso Oll a um soluto de doreto de s6dio, e escreva as oxprossoes 
matemitticas quo, em cada um destes casos, Iho dariam a depress1io criOSCl!pica, 

c) Sliponuo qne se tratava de um soluto de rloreto ferrieo, extremamentt~ 

(liluido, pOl' que valor teria (10 substituir 0 namero II (10 moleeulas dissohidas, 
na express~tO qne tradnz a lei; 

IV 

I() A qne fisico se de,-e a [lrimeira tranSIllll tat;'ao prO\'ocada e em q1I0 

(-poea foi realizada, aproxima, lamellte ? 

II) Hofira-se ao eleuJCnto tl'ansIllutado, ao processo usado Ilessa transmu
ta<.;ao e aos fenumonos cujo conhecimento leyou a ossa memor(t'-el experiflncia, 

V 

Prel'arou-se no la]JOrat<:'l'io ullla agua sulfidrica, da qual se lallt;'aram ;.J eIll::' 

sobre lUll solnto de llitrato de chumho. () precipitado assim obtillo, depois de 
1ava(10 0 seeo, pesaya 0, I::? gr. 

0) Qual e a eOlleentrac;ao desta itgua sulfidrira, em gr,1111as pOl' litro '? 

b) Que	 ,-olume de soJa llecinol'mal (; neCeSSill'io para nelltm1izal' 
10 CIll:1 da meSIlla i,gua? 
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CotB90es 

Fi.iea 

-
a) 
b) 
c) 

a) 
b) 

,

II 

Pontos 

10 
15 
8 

[)
10 - ' 

a) 
b) 
c) 

a) 
b) 
c) 

III 

IV 

fJ 
1fJ 

7 

5 
[) 

15 
Quimic:a 

a) 
b) 
c) 
d) 

II 
II 

;) 
[) 

2 
10 

7 

a~ 

~) 
;~ 

10 
8 

a) 
b) 

a) 
b) . ". 

IV 

V 

5 
, 10 

1[) 

15 

200 




