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I 

l
1) A esfera e foi largada, sem impulso inicial, no ponto A do plano 

inclinado da figura 1; passou em B ao fim de urn segundo, e em 
C ao fim de dois segundos. 

~9Qtl~M-------147cm--__~ 
B	 C~-------------?----e 1	 • - ---------..jI 

1 Dr 
Fig.	 1 

Calcule: 
a) 0 espa90 CD percorrido pela esfera durante 0 terceiro 

segundo de movimento; 
b) a inclina9ao do plano (percentagem) admitindo que nao 

hi atritos. 

2)	 A massa da esfera e e igual a 50 gramas. Calcule a variat;ao da 
respectiva energia cinetica entre os pontos B e C. Apresente os 
cilculos e exprima 0 resultado em unidades do sistema metrico 
gravitatorio. 

II 

1)	 Na figura 2 esti representado urn dispositivo que permite determi
nar a tensao superficial dum Hquido. 

Defina tensao superficial. Como explica, 
de acordo com a teoria molecular, a exisb~n
cia de fenomenos de tensao superficial? 

2) 0 peso total da haste AB, do fio f, do 
pratinho e da massa marcada, nele contida, 
e de 0,8 gramas; 0 comprimento da haste AB 
e igual a 4 centlmetros. B Calcule a tensao superficial do Hquido L. 
Apresente os cilculos e exprima 0 resultado 
em unidades do sistema C.G.S. Fig.	 2 

(Yolte) 



III
 

1) Vma maquina termica fornece 627 joules de energia lltil por cada 
quilocaloria recebida. 

Qual e 0 valor do «rendimento industrialn da referida maquina? 
Apresente os calculos. 

J= 4,18 j/cal. 

2) As fontes, quente e fria, da ffiaquina estao as temperatura de 17rc 
e 60DC. 

Calcule 0 «rendimento teoricoll da maquina. Apresente os cil 
culos e justifique. Enuncie 0 principio da termodinamica aplicado 
neste caso. 

IV 

1) Como podem ser produzidas as correntes alternadas sinusoidais 
trifasicas? Que vantagens reconhece neste tipo de correntes? 

2) a) Fa<;a urn esquema dum transformador estatico de corrente a1
ternada e descreva 0 respectivo funcionamento. 

b) Diga qual a vantagem principal do uso dos transformadores a 
que se referiu e defina raziio de transformar;iio. 

Q u r MI C A 

I 

1) Em 9,5g de acido glicolico hi 6g de oxigenio, 5 dg de hidrogenio 
e 3g de carbono. 

Obtenha a formula empirica do composto. Apresente os calcu1os. 

C=12; 0=16; H=l. 

2) Se dissolvermos 8 gramas de acido glicolico em 100 gramas de agua 
obtemos urn soluto que congela a -1,96°C. 

Determine a formula molecular do composto e justifique a res
posta. 

Constante crioscopica da agua: 1860. 

II 

a) Como interpreta 0 fenomeno representado pela seguinte 
equac;ao: 

1
 
01Fea + 4H2 +- --* 3Fe + 40H2 ?
 

2
 

b) Como classifica a acc;ao do hidrogenio quando, na reac
c;ao, predomina 0 sentido 1 (da esquerda para a direita)? 

c) Em que condic;6es se da 0 fenomeno no sentido 2 (da 
direita para a esquerda)? Porque? 



III
 

1) Descreva a Inetodo das Camm"aS de Wilson usado na detec<;ao de 
elementos radiactivos. 

2) (Quando cada nucleo dum eleinento radiactivo perde, sucessiva
ITlente, uma particula a e duas particulas ~ , as nllcleos resultan
tes formam urn isotopo do primeiro elemento)). 

Justifique a afirma<;ao precedente e diga em que diferem as dais 
isotopos. 

IV 

a)	 Como define ~l.cido sob a ponto de vista da teoria ionica? 

b)	 Em que criteria baseia a distin<;ao entre acidos fortes e 
acidos fracas? De urn exemplo de cada uma destas espe
cies de acidos. 

V 

a) Traduza par uma equa<;ao quimica a oxida<;ao moderada 
do alcool etHico e diga como reconheceria a composto or
ganico resultante da opera<;ao. 

b)	 Calcule a peso de etanal que poderiamos obter a partir 
dum alcool em que haja 322 gramas de etanol, se a ren
dimento da prodw:;ao fosse de 60%. Apresente as calculos 
efectuados. 

C=12; 0=16; 11=1. 


