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I 

Sobre uma esfera de luassa igual a 350 g, em repouso nlun plano 
horizontal, actua durante 0,4 s uma fon;a constante que the imprime 
uma determinada quantidade de rllovimento, a quallhe permite subir 
40 metros num plano inclinado, ate parar. 0 plano inclinado tenl 0 

declive (inclina<;3.o) de 4%. 
Determine: . 
a) A quantidade de moviluento que a esfera possuia no momenta 

de iniciar a subida do plano inclinado. 

g = 9,8 nl/s 2 

b)	 A intensidade da for<;a que actuou sobre a esfera. 
Apresente todos os calculos. 

II 

Na figura 1 estao representadas as «isoternlicas de Andrews)) 
relativas ao anidrido carbonico. 

o estudo das isotermicas do ani
drido carbonico permitiu a An
drews chegar a conclusao da exis
t<~ncia das ((temperatura criticaslJ. 

a) Que temperaturas sao estas? 
Qual 0 seu valor para 0 caso do 
anidrido carbonico? 

b) Interprete a isotermica de 
13,r do anidrido carbonico. 

vol~tJles 

Fig. 1	 III 

Vma flecha luminosa encontra-se colocada em frente de uma 
lente esferica delgada, de potencia 2,5 dioptrias, perpendicularmente 
ao seu eixo principal. 

A imagem da flecha, dada pela lentc, e «real, inverticla e maior 
do que a flechan. 

a) Em que posi<;3.o, em rela<;ao a lente, se encontra a flecha 
luminosa? Justifique a resposta e indique os limites de dis
blncia entre os quais varia, no caso indicado, a posi<;ao da 
flecha luminosa. 

b)	 Sabendo que a distancia da flecha a sua imagem e de 2,.5 m, 
determine a distancia da flecha a lente. 
Apresente todos os calculos. 

(Volte) 



IV 
Na figura 2, estao representados dois Inodos de associar resis

tencias. 
(() Como se denominam os tipos ~ 

de associac;ao indicados? Para a 
associa9ao I, escreva a rela9ao que 
hit entre a resistencia do agrupa
mento e as resistencias associadas. 

b) Para 0 caso da associa9ao II, 
11. 

(II) demonstre a rela9ao que existe r - '6' 
RJ	 

entre a resistencia equivalente (ou 
con1binada) do agrupamento e as Fig. 2 
resistencias associadas. 

v 
Na figura 3, 6. S e unl elelnento de superficie colocado nunl 

campo magnetico, cujas linhas de for9a sao rectas paralelas, como 
se ve na figura; P enrn ponto desse elemento de superHcie. 

a) Como classifica 0 campo n1a
gnetico representado? Justifique 
a resposta. 

b) Suponha que 0 elemento de 
superficie 6. Stem a area de 
10 dm~ e estc.l colocado no ,,{leUO, 
perpendicularmente as linhas de 

..... for9a do calnpo magnetico repre... 
sentado na figura. 

Detennine 0 valor do fluxo de 
for9a Inagnetica que atravessa 0 

referido elemento de superficie, 
sahendo que a intensidade do campo magnetico e de 2 Oe. 

Apresente os caIculos. 

QUfMICA 

I 

A analise qualitativa de certo composto org~lnico revelou que ele 
era constituido apenas pOl' carbono, hidrogenio e oxigenio. _\ sua 
an~llise quantitativa forneceu 0 segllinte resultado: 32% de carhono, 
4% de hidrogenio e 64% do oxigenio. 

a) Determine a f6rmula empirica do composto. 

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

Apresente todos os ccUculos. 
b) Dissolvendo 1,8 g do composto eIn 200 g de benzeno, verifi

cou-se Uln abaixamento de 0,,31" C. no ponto de congela9ao 
deste dissolvente. Detern1ine 0 peso Il10lecular aproximaclo 
do composto. 
Constante crioscopica do benzeno, ,5000. 
Apresente todos os caIculos e indique que lei aplicou na reso
IU9ao do problelna desta aHnea. _ 

c) Determine a formula rnolecular do C0111postO. Justifiqlle. 

Fig. 3 



II
 

Certas substfl.ncias elenlentares podel11 apresentar-se soh cluas 
ou mais formas cliferentes. Sucecle assil11 com 0 oxigenio por exemplo. 

a)	 0 aparecimento de formas cliferentes de Uilla lnesma substan
cia elemental' e geralmente acompanhado de n10difica<;5es 
clas suas propriedacles. Como se interpretan1 tais modifica
<;6es? 

b)	 Qual e, no caso do oxigenio, a outra fornla conhecida? Ser
vindo-se de uma equa<;ao quimica explique por que e superior 
ao do oxigenio 0 poder oxidante dessa forma. 

III 

A soluc;ao aquosa de sulfato cllprico avermelha a tintura azul de 
tornesol. Este e outros fenol11enos que estudou sao explicados pela 
(( hipotese de Arrhenius II (teoria da dissocia<;ao electroHtica). 

a)	 Fac;a um esquema cla dissociac;ao ionica do sulfato CllpriCO. 
}ustifique 0 comportamento da soluc;ao deste sal em presenc;a 
da tintura azul de tornesol. 

h)	 Indiqlle a razao por que a soll1~~ao do sa] eazul. 

IV 
Os cOlnpostos de uma Inesma fun98.0 quimica constitueln varias 

(( series homologas), mas todos os compostos que formam as referidas 
series illanifestam sempre as mesmas propriedades. 

a) COU10 explica que toclos os compostos das v,lrias series hOlnc)
logas de uma mesma fun<;ao, apresentem as 111eSlllas proprie
dades fundamentais? 

b) Calcule a massa de eter ordin,lrio (etoxi-etano) puro que pode 
ser obtido a partir de .5 7,50 CIU:I de alcool ordin{trio (etanol) 
(d = 0,8), supondo que 0 rendimento de transforma<;ao e de 7.5% 

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

Aprescnte todos os c,llculos. 

V 

Estudou vanos compostos ciclicos clerivados do benzeno. Indi
cam-se a seguir os esquenlas que traduzel11 a obten<;ao de dois desses 
clerivados: 

+ S()4.IT~ +OfINa 
Esquelna A: Benzeno -------  --+ 

I 
COl11pOStO X ~------~ 

+ OI-INa 
COlnposto Y ---~ composto Z. 

+N03 I-1	 +I-I 
---~Esquema B: Benzeno . -+ composto E composto F.

II	 III 

(l)	 Indique os nOlnes e as forml~las dos conlpostos X, Y e Z. 
Como se denominam, nos esquemas inclicados, as transfor
ma<;6es I, II e III? 

b)	 Escreva a formula de estrutura do composto F. Indique 0 

nome corrente e 0 nonle cientifico do mesmo COl1lpOStO. 


