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I 

Os dois liquidos A e B cia figura 1 
sao diferentes; urn e agua e 0 outro, uma 
solu<;ao de a<;ucar. 

A membrana que tapa a boca do funil 
e de pergaminho. 
a) Que nome se da ao fellomello que a 

figura sugere? Como 0 explica, ten
do em considera<;8.o a constitui<;ao 
molecular da materia? 

b)	 Qual dos liquidos e 0 soluto de a<;u
car? Justifique. 

II 

Observe a figura 2. Inicialmente, havia 
no vasa A, 600 gramas de agua a tem
peratura de 20°C. Procedeu-se a expe T 
riencia que a figura sugere e, ao fim de 
algum tempo, verificou-se que a massa 
da agua no vasa tinha aumentado para 
620g e que a temperatura, observada no 
termometro T, se tinha elevado para 
40°C. 

([)	 Calcule a quantidade de calor que a 
agua do vasa A recebeu. 

b)	 Calcule 0 « calor de vaporiza<;3.o» da 
agua a 100°C, admitindo que e a essa temperatura que 0 vapor cir
cuIa no tubo t. 

Fig. 2 

(Volte) 



III
 

Urn objecto rectilineo encontra-se defronte de urn espelho esfe
rico concavo, de pequena abertura e de raio de curvatura igual a 1 
meb:o. A imagem obtida e «realn, lCinvertidall e «menor~: do que 0 

objecto. 

a) A distancia do objecto ao espelho e Inaior ou lTienOr do 
que 1 metro? Justifique a resposta. 

b)	 Se a distancia da imagem ao espelho e igual ;l 90 cm, 
qual e a distancia da imagem ao objecto? Apresente as 
calculos. 

IV 

1)	 Os dlnan10s geradores necessitam de «(corrente de excital;·[to para 
poderem funcionar. 

a)	 Que entende pOl' «corrente de excitac;aoll dum dinamo? 
b)	 Que tipos de excita<;ao dos dinamos estudou? Dentre es

tes, descreva um dos tipos simples de excita<;ao e fJ.c;a 0 

respectivo esquema. 

2) A expressao da (cfor<;a electromotriz media» dum dinarn;] e: 

E=N 11 <I> 10-8 (volts). 

Que representam as letras que figuram na expressao? Qual e 0 

nome e 0 significado da unidade C.G.S. da grandeza que se repre
senta pOl' <I> ? 

QUfMICA 

I 

POl' aquecimento duma mistura de nitrito de s6dio COil1 elOl"eto 
de amonio pode obter-se azoto quimicamente puro. 

a azoto preparado pOl' esta forma tem uma densidade diferente 
da do azoto que se extrai da atmosfera pelos metodos usuais. 

a) Qual e ° nome generico dos elen1entos gasosos que acom
panham 0 azoto atmosferico, extraido por esses metodos? 

b) Par que razaoe diHcil separar quimicamente os referidos 
elell1entos? 

II 

o carbonato de calcio e 0 carbonata de magnesio sao con1postos 
isoll1orfos. 

a) Que quer dizer a afirma<;ao precedente? 
b) Enuncie a lei de Mitscherlich que a estes compostos se 

refere. 



c) Se no carbonato de magnesia ha 14,234 %de carbona, qual 
e a peso atomica do magnesia? Apresente as calculos que 
efectuoll. 

C=12; 0=16. 

III 

1) Urn dos projecteis empregados nas tranSTI1utac;oes atomicas e a 
deutao (nlLCleo do deuterio). 
Que e a deuterio? Como e constituido a deuUio? 
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2)	 Os nllCleos de U, quando atingidos par neutroes nlDidos, cin
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dem-se em nllCleos n1enores, perdem massa e emiteIn mais neutroes 
235
 

rapidos que atingem outros nllCleos de U, etc ...
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Como se chama a fenomeno? Qual foi a sua primeira aplica<;ao? 

IV 

o sulfito neutro de sodio e urn sal cujos solutos avermelham a 
fenolftaleina. 

a) Como explica a comportamento destes solutos? Fac;a urn 
esquelna da dissociac;ao ionica para auxiliar a sua expo
sic;ao. 

b)	 Enuncie a hipotese de Arrhenius em que se fundamenta 
a sua resposta aaHnea anterior. 

v 

o composto cuja formula molecular e CH:!O~ tern fUllc;8.o acido 
(e urn acido organico) e, alem disso, reduz 0 nitrato de prata amoniacal. 

a)	 Que fun~ao cia quimica organica indica esta 11ltima pro
priedade? 

b) Escreva a formula de estrutura do con1posto. 
c) Diga qual a nome vulgar do composto e a que lhe corres

ponde de acordo com a nomenclatura do Congresso de 
Genebra. 


