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I 

Do ponto A (figura) foram transpor ... 
tados, sucessivamente, dois objectos iguais f 

de rnassa 2 kg cada urn, urn para 0 ponto 
B e 0 outro para 0 ponto C. Estas des... 
locas:oes sao as dos respectivos centros de 
gravidade. 

A intensidade da gravidade deve ser 
considerada constante e igual a 9,82 uni ... 
dades Giorgi. E desprezavel a resistencia 
do ar. 

I 

cos. 60° == -. 
2 

a) Em qual dos percursos foi realizado malor trabalho? Justifi ... 
que a sua resposta. 

b) Qual e, em joules, 0 valor do trabalho a que se refere a alinea 
anterior? 

c)	 Defina intensidade da gravidade e diga qual e, expresso em 
unidades do sistema C.G.S., 0 valor desta grandeza no lugar 
da Terra que na questao· se considera. 

II 

Numa maquina termica as temperaturas de fonte fria e fonte quente 
sao, respectivamente: 75°C e 19 1°C. 

a)	 Se, durante urn certa tempo, foram fornecidas a fonte quente 
da maquina 40.000 Kcal" qual e, em kgm, 0 maior valor do 
trabalho que, teoricamente, poderia ter sido obtido? Apresente 
os calculos e enuncie os principios de termodinamica que 
aplicou. 

(Volte) 



I

:

b)	 Por que razoes se diz que 0 calor e uma forma degradada da 'medido's 
energia? resultado~ 

III 

Urna lente esferica, convergente, delgada, simetrlca (raios de curva ... 
tura das duas faces iguais). tern os focos principais situados nos centros de 
cul"vatura. 

a) 'Qual e 0 valor do indice de refracftio do cristal desta lente? 
Apresente os calculos. 

Colou... se esta lente a uma outra cuja potencia e igual a -4 D. A po... 
tencia da associa~ao ficou igual a I D. 

b)	 Quais os lirnites de distancia dum dado objecto a primeira Av 
lente - novamente isolada - para que, desse objecto. se possa positiva, 
obter uma imag·em real e maior? Justifique. ( electrovi 

As lentes identicas a que mencionou a alinea anterior (lente conver ... 
gente) podem ser usadas para acorrec~ao de determinados defeitos de visao. 

c)	 Quais sao esses defeitos. em que consistem e por que razoes
 
podem sel" corrigidos com 0 uso de lentes convergentes?
 

IV 

Fez ... se uma electrolise dum soluto de sulfato de cobre num voltametro I) Neut: 
com electrodos de cobre e verificou... se que umdos electrodos aumentou a sua 80 cn 
massa em 0.381 g. em 10 minutos de passagem da corrente. 

Qu 

soda 
I) a) D'escreva, qualitativamente, os fenomenos que se passaram durante 

calcula electr61ise. 

b)	 Calcule a intensidade media da corrente. Apresente os calculos. 

2)	 Vma bateria de acumuladores tern a capacidade de 96 amperes ... 2) SUPO] 
...hora (capacidade de descarga) a urn regime que col"responde a urn por u 
,~endimento em capacidade igual a 80 ~~. result 

Que tempo demora a fase de carga da bateria a uma intensidade	 Di~ 
constante de 3 amperes? Apresente os ca.lculos. 

tava 
justif: 

QurMICA 
3) a res 

tura 

Preparou...se 0 amonfaco pOl" sint~se, ern presen~a dum catalisador apro... 
priado. ,Os volumes dos gases reagentes e 0 que resultou da reacs:ao foram 

0 



"medido's sob iguais condis:oes de temperatura e de pressao. Obtiveram...se os 
resultados: 

volume de hidrogenio gasto	 24 litros 

)) » azoto »	 8 ) 
») » amoniaco obtido	 16 » 

a)	 Verifique se os resultados obedecem as leis de Gay ...Lussac e 
enuncie as referidas leis. 

b)	 Justifique a forJ!1ula molecular NH3 para 0 amoniaco, admi ... 
tindo que 0 hidrogenio e 0 azoto, gasosos, sao ambos dia ... 
tomicos. 

II 

A valencia do azoto no acido azotico e igual a + 5 (electrovalencla 
positiva, 5). No amoniaco devemos admitir que a valencia do azoto e - 3 
(electrovalencia negativa, 3). 

a) Escreva a formula de estrutura do acido azotico. 
14 

b) Fas:a urn esquema do atomo de azoto de simbolo nuclear: N. 

7 
c)	 Justifique a possibilidade da existencia das duas valencias, ten ... 

do· em conta a estrutura do atomo de azoto. 

III 

I)	 Neutralizaram... se 125 cm:-: dum soluto de soda caustica, por intermedio de 

80 em:: dum soluto de acido acetico, cuja concentras:ao e de I 50 g/litro. 

Que volume de agua se deve juntar a .~. litro do primitivo soluto de 

soda caustica para 0 tornar normal? Justifique com a apresentas:ao dos 

calculos. 

Na == 23; 0 == 16; H == I; C == 12 

2)	 Suponha que, depois duma neutralizas:ao dum soluto de acido acetlco 
por urn soluto de soda caustica, deixava evaporar ate a secura 0 soluto 
resultante. 

Dissolvia, em seguida, 0 residuo seeD obtido, em agua destilada. 
o solutodiluido final tinha propriedades acidas, basicas, ou apresen... 

tava caraeteristicas neutras? Justifique a sua resposta, fundamentando a 
justificas:ao na hipOtese de Arrhenius. 

3)	 0 residuo seco, a que se refere 0 numero anterior, foi calcinado em mis... 
tura Intima com soda caustica e cal. 

a) Que produto gasoso se obtem? Qual e a sua formula de estru... 
tura? 

b) Escreva a equas:ao quimica que representa a reacs:ao. 



IV	 52 

a)	 Como se prepara, usualrnente, 0 eter sulfurico? Escreva a equa...
 
s:ao quimica (ou equas:oes) da reacs:ao.
 

b)	 Por que razao se diz que 0 eter sulfurico e urn eter simetrico?
 
De urn exemplo, com a respectiva formula de estrutura, dum
 
eter assimetrico.
 

FiSICO-QurMICAS 

Seguem...se dois ternas para desenvolver. 56 urn ,dos desenvolvimentos 
e obrigat6rio e, portanto, classificado. 

I)	 Liquefacfao dos gases; ponto critico; isotermicas de Andrews. 

2)	 Estados alotr6picos dos elementos; exemplos de alotropias; interpretafao 
r~atomistica; diferenfas entre variedades alotr6picas de um mesmo ele ...	 I I 

I 

mento.	 I l 
I I 

65~ 
;10 

N.	 B. - A correc~ao de linguagem, a clareza da exposis:ao e a orde...
 
na~ao dos assuntos tratados serao tornadas em consideras:ao
 
na classificas:ao.
 

sao, rE 
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Cota~oes 

F lsi ca 

Pontos 
a) ... 5 
b) '" , 10 

c) ... 10 

II 
a) '" 10 

b) ... S 
III 

a) ., , 10 

b) 10 

c) 10 

IV 
I): 

a) '" 10 

b) IS 
2) ... 10 

Quimica 

a) 10 

b) 10 

II 
a) , .. , 10 

b) '" ,. 5 
c) ... 5 

III 
I) , 15 
2) '" 10 

3): 
a.) ,. 5 
b) '" 5 

IV 
a.) 5 
b) , ,. 5 

Ffsico-Quimicas 
Tema: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 
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