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As massas M e M1 da rnaquina de Atwood, esque
maticamente representada na figura 1, pesam, cada 

M1 uma, 240 g. A massa partiu do nivel A e, em 
movimento devido ao peso da sobrecarga m, passa 
ao nivel B dois segundos apos a partida e ao myel 
C aos tres segundos de movimento. 0 atrito e des
prezavel. 

Calcule: 
M a) a diferenya de nlvel entre B e C;
 

b) a massa da sobrecarga m.
 
Apresente e justifique os calculos efectuados.
 

g= 9,8 m/s2 

Fig. 1 

II 

Com 0 dispositivo, cujo esquema se observa na 
figura 2, e possivel estudar as velocidades de escoa
mento de varios gases, nas mesmas condiyoes de pres
sao e temperatura, por urn mesmo oriHcio estreito, O. o 

a)	 Que lei se pode desta forma verificar? Enuncie
 
a referida lei.
 

R
b)	 Quando 0 reservatorio conh~m ar, 0 tempo de
 

escoamento entre os niveis A e B e de ,50 se
 _-_A 

gundos. Quando 0 reservatorio contem butano, 
o tempo de escoamento, nas mesmas condiyoes
 
de pressao e temperatura, e de 71 segundos.
 

Calcule a densidade do butano. Apresente os 
calculos. Fig. :2 

III 

1) Na figura 3 esta desenhada uma sec
yao recta dum prisma de cristal usado em 
optica laboratorial e 0 trayado do trajecto 
de urn delgado feixe de luz monocromatica. 
A incidencia deste feixe corresponde 0 des
via minimo. 

(Volte) 
Fig. 3 



a) Consulte a tabela anexa e calcule 0 

indice de refracQao do cristal para a 
cor do feixe. Apresente os calculos. 

b)	 Se urn feixe de luz desta cor, ao pro
pagar-se no interior do prisma, inci
dir numa face -de modo a fazer com 
a normal urn angulo maior do que 
40°, podera emergir? Justifique a res
posta referindo-se a tabela e apre
sentando 0 calculo. 

A..ngulos Senos 

20° 0)342 

26° 0,438 

0,54533° 

40° 0,643 

2) Por que razao nao e de aconselhar 0 uso dos feixes de luz branca 
na determinac;ao rigorosa de indices de refracc;ao de meios refrin
gentes? 

IV 

1) Vma bobina com nucleo de ferro macio e atravessada par uma cor
rente alternada de intensidade eficaz igual a 2 amperes, quando a 
tensao eficaz nos seus extremos e igual a 225 volts. 

Se a corrente for continua) a tensao capaz de sustentar na 
mesma bobina uma corrente de 2 amperes, e de 180 volts. 

fJ) Calcule a impedancia do circuito, nas citadas condi<;oes. 
Apresente os calculos. 

b) Calcule, no caso de a corrente ser alternada, a potencia 
real, a potencia aparente e 0 factor de potencia da porc;ao 
do circuito constituida pela bobina. Apresente os calculos. 

2) A impedancia da bobina vai variar se the tirarmos 0 nucleo de ferro 
macio. 

Como e porque? 

Q u r M.\ C A 

I 

1) 0 calor especifico do vanadio (simbolo V) e 0,125 call g,GC. 
Calcule 0 peso at6mico «aproximado» do referido elen1ento e 

enuncie a lei de que fez aplica<;ao. 
2) Em 5,457 g de 6xido de vanadio (anidrido vanadico) ha 2,4 g de 

oxigenio. 
Calcule 0 peso at6mico «corrigido» do elemento, diga qual a 

sua valencia no composto mencionado e justifique. 

II 

1)	 Observe a seguinte equac;ao quimica: 

SO4H2 + OzBa -.-? SO.1Ba + OzHz. 

Diga os nomes dos compostos que figuram na equac;ao. 

2) Vma ·das propriedades do composto OzHz consiste em libertar 0 

iodo do iodeto de potassio. 
Traduza 0 fen6meno por Ulna equac;ao quimica e -diga como 

reconheceria 0 elemento libertado. 



III
 

1)	 Na figura 4 estao representadas as estruturas do atomo de sodio e 
do sodiiio. 

a)	 Qual delas (lou 2), represen
ta 0 sodiiio? Porque? 

b)	 Por que razao 11ao podemos 
obter sodio metalico quando 
fazemos uma electrolise dum 
soluto aquoso de cloreto de 

2 sodio? 
Ftg.	 4 

IV 

Observe as seguintes formulas de constituic;ao de tres compostos 
isomeros: 

H H H H H OH H H H OH H 
I I I I I I I I I I I 

H-C-C-C-C-OH 
I I I I 

H H H H 

H-C-C-C-C-H 
I I I I 

H H H H 

H-C-C-C-H 
I I IH H 
H-C-H 

(1) (2) I (3) 
H 

a)	 Que sao compostos isomeros? 

b)	 Os compostos que as formulas representam sao da serie 
saturada ou das series nao saturadas? Justifique a res
posta. 

c) Como classifica cada urn deles de acordo com a sua cons
tituic;ao? 

V 

a) Quais sao os nomes vulgares dos compostos cuja designa
c;ao, de acordo com a nomenclatura do Congresso de 

Genebra, e: etanoico, e etano-dioico? 
b)	 Qual destes compostos emais dissociavel? Cite uma apli

cac;ao desse composto que se deve, em parte, ao seu 
maior grau de dissociac;ao. 


