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FfSICA 

Existe urn sistema industrial de unidades. abreviadamente designado 
pOl' sistema M.T.S. - metro; tonelada (massa); segundo-. 

a)	 POl' que razao indufmos este sistema no conjunto dos sistemas 
absolutos? Cite os outros sistemas absolutos que conhece e 
diga quais sao as respectivas unidades fundam~ntais. 

b)	 Calcule 0 valor da unidade de for~a deste sistema ern unidades 
do sistema e.G.S. 

II 

A figura I representa uma placa metcilica rectangular homogenea 
respectivo centro de gravidade coincide com 0 centro geometrico-. 

A placa esd. em equiHbrio nas condi... 
s:oes da figura. Os valores dos pesos P e 
P' sao, respectivamente: 

P =5 kg 

P' = I kg 

a) Qual e a valor do momento do peso P 

em relas:ao ao ponto O? 

p b) Quanta pesa a placa? Apresente as cal... 

Fig. 1 culos que efectuou. 

III 

I)	 Uma fonte calorffica de debito constante fornece I p. caloria por se... 
gundo. 0 calor e totalmente absorvido por um bloco de chumbo de massa 
igual a 100 gramas. 

A eleva~ao de temperatura. desde 3f C ate 3340 C; demora urn 
quarto de hora. 

(Volte) 

P' 

0 



Calcule 0 valor medio do calor espedfico do chumbo entre aquelas 
temperaturas. 

2) A temperatura mantem-se em 334" C durante 10 minutos, nao obs
tante a continua~ao do aquecimento pela referida fonte 'calorifica. 

Interprete 0 fenomeno e calcule 0 valor medio do «calor de fusao)) 
do chumbo. 

IV 

No circuito correspondente ao esque1,5 D. 
~ ma da figura, a for~a electromotriz de 

(ada urn dos tres geradores G e igual a 1,6
I~I~ volts. 0 gerador G' tern a for~a dec

tromotriz de 1,8 volts. 0 aparelho de 
I (\ D,.,"-n\ L)	 ,jI medida indica que a corrente tern a in
"-..J. tensidade de I ~mpere.R I i
 

'NVVvV\-, i--1
 

0/; jl, G' a) Qual e 0 valor da reslstencia inte-
Fig. 2 rior do gerador G'? 

N.	 B. - 0 gerador G' constitui urn receptor com forfa con
tra-electromotriz· 

b)	 Quantas calorias se libertam na resistencia exterior R em 10 

minutos de passagem da corrente? 

QUfMICA 

I 

I) Em 3.3 gramas dum hidrocarboneto. hei 2,7 gramas de carbono. 

Estabele~a a formula emplrica do hidrocarboneto. 

2)	 A molecula-grama do hidrocarboneto a qu~ se refere 0 n.O I) e igual a 
44 gramas. 
Qual e a densidade dos seus vapores? Justifique. 

Dados de que pode necessitar: 
8 3 5 

C=12; H=I; 0=16; 2,6667=-; 0,375=-; 0.625=
3 8 8 

II 

I)	 Suponha que dispoe de um laboratorio devidamente apetrechado e ,quer 
verificar se uma dada substancia e radioactiva. 
Que experiencia au experiencias faria? Justifique a sua resposta. 

2)	 A descoberta da radioactividade cond uz-nos a considera~ao da existencia 
de elementos is6baros. 

a) Que sao elementos is6baros? 
b) Como relaciona a existencia de elementos isobaros com a radio

actividade? 

-."". 

Se 
gat6ria 

N 



III
 

a) Complete 0 esquema seguinte, no seu pape! de prova, e es, 
neva a equa~ao quimica correspondente. 

Iodeto de po~assio + nitrato d~ ~rata -t IA' ! + 1'131 
(soluto dllUldo) (soluto ddmdo) -,-' 1-

Y 

b) 0 esquema corresponde a uma reac~ao a que pode aplicar,se 
uma das regras de Bertho~et. Enuncie essa regra. 

c) Como interpreta, ionicamente, a reac~ao? 

IV 

a)	 Diga 0 nome vulgar'e 0 nome quimico do composto cuja f6r, 
mula de estrutura e: 

H 
I 
o~o. 

I 
H 

b)	 Se queimarmos 90 gramas desse composto (puro) que volume 
total de gases - T.P.N. - deve resultar da combustio? 

C=12; 0=16; H=I 

F [S I CO-QU 1M I CAS 

Seguem,se duas questoes para desenvolver, das quais, s6 uma e obri
gat6ria: 

Pradufiio de correntes etectricas por induflW 

au 

A classificatrao peri6dica e a descoberta de novas elementos 

N.	 B. - Limite a extensao do texto a 20 linhas (maximo) e procure 
empregar uma linguagem dara e correcta. A clareza e a cor, 
req:ao de linguagem serao tomadas em conta para a dassifi, 
ca~ao. 
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F i sica 

Ii 

a) . 
b) .. 

II 
a) , . 
b) .. 

III 
I) . 
2) " . 

IV 
a) " . 
b) , , .. 

Qufmica 

I 
I) , . 
2) .. , " .. 

II 
I) , , .. 
2)
 
a) .. , , .
 
b) " .
 

III 
a) . 
b) . 
c) , " 

IV 
a) . 
b) , " .. , . 

Fisico-Quimicas 
Desenvolvimento ... . ..
 
Correcs:ao de linguagem ... ... ... ... .., ... ...
 

Total ," 0" '" 
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Frs I CA 

Existe urn sistema industrial de unidades, abreviadamente designado 
por sistema M.T.S. - metro; tonelada (massa); segundo-. 

a)	 Por que razao inc1ulmos este sistema no conjunto dos sistemas 
absolutos? Cite os outros sistemas absolutos que conhece e 
diga quais sao as respectivas unidades fundamentais. 

b)	 Calcule 0 valor da unidade de fors:a deste sistema em unidades 
do sistema C.G.S. 

II 

A figura I representa uma placa metalica rectangular homogenea 
respectivo centro de gravidade coincide com 0 centro geometrico-. 

A	 placa estci em equiHbrio nas condi,~g-r3?Y~~~ 
~~cl!"t~	 s:oes da figura. as valores dos pesos P e 

p 

lfI 

p' sao, respectivamente: 

P =5 kg 

P' = I kg 

a) Qual e 0 valor do momento do peso P 
em relas:ao ao ponto 0 ? 

b) Quanto pesa a placa? Apresente os cal,P'P 
Fig. 1	 culos que efectuou. 

III 

I) Vma fonte calorifica de debito constante fornece I p. caloria por se, 
gundo. a calor etotalmente absorvido por urn bloco de chumbo de massa 
igual a 100 gramas. 

A elevas:ao de temperatura, desde 34° C ate 334° C, demOl'a um 
quarto de hora. 

(Volte) 

0 



Fig. 2 

Calcule 0 valor medio do calor espedfico do chumbo entre aquelas 
temperaturas. 

2) A temperatura manten1..se em 3340 C durante 10 minutos, nao obs.. 
tante a continuac;ao do aquecimento pela referida fonte calorifica.
 

Interprete 0 fenomeno e calcule 0 valor medio do _((calor de fusao»
 
do chumbo.
 

IV 

No circuito correspondente ao esque.. 
rna da figura, a forc;a electromotriz de 
cada urn dos tres gel'adores G e igual a 1,6 
volts. 0 gerador G' tern a forc;a e1ec.. 
tromotriz de 1,8 volts. 0 aparelho de 
medida indica que a corrente tern a in.. 
tensidade de I ~m pere. 

a)	 Qual e 0 valor da resistencia inte.. 
rior do gerador G'? 

N.	 B. - 0 gerador G' constitui urn receptor com jorfa con..
 
tra..electromotriz.
 

b)	 Quantas calorias Se libertam na resistencia exterior R em 10
 

minutos de passagem da corrente?
 

QUfMICA 

I)	 Em 3,3 gramas dum hidrocarboneto, ha 2,7 gramas de carbono. 
s~

Estabelec;a a formula empi'rica do hidrocarboneto. gateri, 
D2)	 A molecula..grama do hidrocarboneto a que se refere 0 n. I) e igual a 

44 gramas. 
Qual e a densidade dos seus vapores? Justifique. 

Dados de que pode necessitar:
 
8
 3 5 

C=r2; H=r; 0=!6; 2,6667=- ; 0,375=- ; 0,625=

8 8
3 N 

II 

I)	 Suponha que dispoe de unl laboratorio devidamente apetrechado e .quer
 
verificar se uma dada substancia e radioactiva.
 
Que experiencia ouexperiencias faria? Justifique a sua resposta.
 

2)	 A descoberta da radioactividade conduz ..nosaconsiderac;ao da existencia
 
de elementos is6baros.
 

a) Que sao elementos is6baros?
 
b) Como relaciona a existencia de elementos is6baros com a radio..
 

actividade?
 



III
 

a) Complete 0 esquema seguinte t no seu pape! de prova~ e es... 
creva a equa~ao quimica correspondente. 

Iodeto de potassio + nitrato de prata -+	 IA I+ 1I3/
(soluto diluido) (soluto diluido) -+--1 1-

b) 0 esquema corresponde a uma reac~ao a que pode aplicar"'se 
uma das regras de Bertholet. Enuncie essa regra. 

c) Como interpreta t ionicamente t a reac~ao? 

IV 

a)	 Diga 0 nome vulgar e 0 nome quimico do composto cuja f6r ... 
mula de estrutura e: 

H 
I 

0=0. 
I 

H 

b)	 Se queimarn10s 90 gramas desse composto (puro) que volume 
total de gases - T.P.N. - deve resultar da combustao? 

C=12; 0=16; H=I 

FfSICO-QUfMICAS 

Seguem...se duas questoes para desenvolver t das quais t so uma e obri
gatoria: 

ProdUfao de correntes electricas por indufM 

OU 

A classificarao peri6dica e a descoberta de novos elementos 

N.	 B. - Limite a extensao do texto a 20 linhas ( maximo) e procure 
empregar uma linguagem clara e correcta. A c1areza e a cor... 
rec~ao de linguagem serao tomadas em conta para a classifi... 
ca~ao. 
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11 
Pontos 

a) .. 10
 

b) , " 10
 

II 
a) , '" .. 10 

b) " , . , 10 

III 
I) " ." . , 10 

2) , '" . IS 
IV 

a.) , . . IS 
b) " , , , S 

8S 
QUlmica 

I 
I) ." . 
2) , " . 

II 
I) " " , 
2) 
a) " , . 
b) , .. , '" 

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

IV 
a.) , . 
b) , .. 

Fisico-Qulmicas 
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