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ENSINO LICEAL 

Ano de 1.953-Exalll.e do 3.0 cicIo 

Prova escrita de Ciencias Fisico-Qu{u.'licas 

FfsICA 

1) Uma alavanca cililldrica hOlilogenea de 2m de comprimento pesa 10 kg 
e tsm 0 fulcro sitllac10 a meio metro de uma ext emidade. Nestas cOlldiQoes 
tl alll.v~ nca nuo se equilibra, mm; pode-se conseguir· 0 equilibria aplicalldo no 
ex1~'emo do b1'ac;;o mais curto 11m em'to peso. 

a) Calcule 0 valor deste peso em quilogramas. 

b) Reduza este valor a unidades do sistema Giorgi. 

2) Na Fisica moderna para se manter a validade dos principios da can· 
serva~ao da massa e da conserva~ao da 8nergia condensaram-se estes dais 
prillcipios nurna unica lei: a lei da consel'palJao da mas,m-energia. 

Como se justifica um tal cl'iterio? 

3) Uma Iente esfe1'ica biconvexa tem as duas faces igualmente CU1'V1IS, 
sendo de 40 cm 0 raio de CUl'\'atura de cada uma delas. 0 indice de refrac<;i1.o 
da lente e 1,f). 

a) Calcule a potencia da lents. 

b) A que distiincia da lents se forma a imagem de um segmento de 
recta perpendicular ao eixo principal situado a 2 m da mesilla? 

c) Que valor t8Jll a rela~a.o de grandeza entre a imagem e 0 objecto? 

4) Com 0 dispositiYO represelltado na figum 1, poe-se em 
evidencia a exisWncia das cornntes de Foucault. 

a) Que especie de correntes saO essas? 

b) Descreva uma experiencia com 0 dispositivo figu
rado de forma a po-las eill evidencia? 

c) Como se c,onsegue evitar ou, ao menos, r-eduzir a 
fonna~ao destas correnteR nos aparelbos elee
tricos '? 

Fr<:, "I 

( Volte) 



5) Um dos dispositivos (figura 2) empregados na produ<;uo de raios X 
utiliza 0 efeito termi6nico. 

Frc:. 2 

Cl) Em que consiste 0 fen6mello conhecido pOl' esta desiglla<;ao?
 
b) Como se chama 0 dispositivo referido para a produgao dOB raios X?
 
c) Como se produzem estas radiag(')es?
 
d) Como se comportam os raios X em presenga de um campo elec


trico ou de um campo magnetico ? 

QUIMI'CA 

1) 0 oxigenio e 0 ozono sfw aI6tro]Jo.~,
 

a) Que se quer significar com esta expressuo?
 
h) Escreva ILH f6rmulas Illoleculares dos dois a16tropos.
 
c) Caknle a densidac1e do ozono em rela<;~io no oxigenio.
 
d) Qual e 0 caructer qulmico dominante d·o ozono'?
 

3) Os gases 11obre8 cODstitnem. lIll1a familia de elementos de grande imp0r
tancia nn qUimiea-fisica. 

a) Que grupo oeupam eles no quadro peri6dico de Mendeleieff? 
b) Que pal'ticl:llaridade apresenta a capa eleetr6nica periferica dos 

seus {Ltamos? 
(;) Que lllfl.llencia tero essa particularidade no comportameuto qUimico 

Jestes elementos? 
d) Como e constituido 0 n(iCleo do ~'ttomo do mnis leve dOB gases 

llobres? 

3) A 10 em3 de uma solugao binormal de aeido cloridrico juntaram-se 
25 ems de uma soluc;lio normal de soda cau8tica. 

a) A solu<;uo ficou [Lcida ou basica? 
b) Se dispusessemos das mf.lSillaS soluQoes em quantidade Buficiente) 

como se devel'ia proeeder para acabar a neutralizagao e 
quantos centimetros cubieos se gastariam nela? 

c) Terminada. esta, quais seriam as substiincias presentes na mistura? 

4): 
a) Como se prepara no laborat6rio a aeetona ordinaria?
 
b) Traduza a reac<;,ao pOl' uma equug8.o quimiea.
 
c) Qual e 0 [Lieool que, pOl' axiclaQao, ria, origem it acetona?
 
d) Escreva a f6rmula de estrutura desse aJeool.
 

i:» A glicose reduz 0 licor de Fehling e 0 nitruto de pra.ta amoniacal. 

fl) Quo prova () fa.cto quanta ~l eXlstcncia de certa fllllQao quimica 
na molecnla da. glicose? 

11) <-tual e 0 prodnto da roduQao do liear de Fehling' pela glicose? 
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ENSINO LICEAL 

Ano de 1953 - Exa:rne do 3.0 cicIo 

Prova escrita de Ciencias Fisico-Quftnicas 

FisICA 

1) Uma alavanca cilindriea homogenea de :~ m de eomprimento pesa 10 kg 
e tem 0 fulero situado a meio metro de uma extremidade. Nestas eondiQoes 
:1 alavanea nao se equilibra, mas pode-Be conseguir' 0 equilibrio aplieando no 
extremo do braQo mais curto urn eerto peso. 

(t) Caleule 0 valor deste peso em quilograma~;. 

li) Reduza este \'alor a unidades do sistema Giorgi. 

:3) Na Fisiea moderna pa.ra so manter a yalidade dos principios da COll

servaQ3.o da massa e da conservaQao da energia condensaram-se estes dais 
prineipios numa uniea lei: a lei da consen'aQfio da, lno88a-enel'gia. 

Como se j ustifica um tal criteria r 

B) Uma lente esfel'iea biconvexa tern as duas faces igualmente eUl'vas, 
~endo de 40 em 0 raio de enf\Tatura de cada uma delas. 0 indiee de refrac<;;;o 
da lente e 1,G. 

((.) Calcule a potencia da lente. 

b) A que distaneia da lente se forma a imagem de um segmento de 
reeta perpendicular ao eixo principal situada a 2 m da mesma r 

c) Que valor tOlll a relac;ao degrandeza entre a imagem e 0 objecto? 

4) Com 0 dispositiYO representada na fignra 1, poe-se em 
ovidencia a existencia das con'ente8 de Foucault. 

a) Que especie de correntes sao essas? 

b) Descreva uma experiencia com 0 dispositivo figu
rado de forma a po-las em evidencia? 

c) Como se consegue evitar ou, ao menos, reduzir a 
formaQao destas correntes nos aparelbos elBe
tricos? 

FlO. 1 



f)) Urn dos dispositivos (figura 2) empregados na produ<;~tO de raios X 
utiliza 0 efeito termi6nico. 

FIG. 2 

a) gm que consiste 0 fen6meno conhecido pOl' esta designa<;ao?
 
b) Como se chama 0 dispositivo referido para a produQao dOB raios X?
 
c) Como se produzem estas radiaQoes?
 
d) Como se eomportam os raios X em presen<;a de urn campo elee


trieo ou de urn campo magnetieo? 

QUiMICA 

1) 0 oxigenio e () ozono suo aI6tropo...;.
 

{() Que se quer significar eom esta expressao (
 
h) Bscreva a:'1 f6rmn1as moleculares dos dois alMropos.
 
c) Caleule a densidade do OZOllO em relaQao ao oxigEmio.
 
d) qual i:.~ 0 earacter quimieo dominante do ozono?
 

~) Os gasHs nobr8S con~tituem uma familia de elementos lie grande impor
t.:'lIlcia l1a quimica-fisica. 

a) Que grupo ocupam eles no quadro peri6dico de Mendeleiefr? 
b) Que particularidade apresenta a eapa electr6nica periferica dOB 

seus <itomo8 '( 
e) Que lllflueneia tern essa particularidade no coruportamento quimico 

destes elementos? 
d) Como e constituido 0 nllCleo do atomo do rnalS leve dos gases 

nobres? 

B) A 10 cm:l de uma solu<;ao binormal de acido cloridrieo juntaram-se 
:?G cm3 de uma soluQfw normal de soda caustiea. 

a) A soluQao ficou {tCida ou basica? 
b) Se dispusessemos das mesmas soluQoes em quantidade suficiente, 

como se deveria proceder para acabar a neutralizaQao e 
quantos centimetros cubicos se gastariam nela? 

c) rrerminada esta, quais seriam as subsHtncias presentes na mistura? 

4): 
a) Como se prepara no laborat6rio a acetona ordinaria?
 
b) Tradnza a reacQao pOl' uma equClQao quimica.
 
c) Qual e 0 ;ilcool que, pOl' oxidaQao, <lit origem 2L acetona?
 
d) Esereva a f6rmula de estrutura desse alcoo!.
 

r») A glicose reduz 0 lieor de Fehling e 0 nitrato de prata amoniacal. 

(I) QIW prova, 0 facto quanto 2L exisWncia, de certa fnn<:ao quimica 
na moleeula da glicose '( 

b) Q,ual e n produto da reduQao do licor de Fehling pe1a glicos~ ~ 




