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FfSICA 

I 

1 - Observe atentamente as condi~6es a que obedece 0 circuito elec
trieo representado, esquematieamente, na figura l. 

a) Deduza a expressao que 
Caracteristicas lhe permite obter a in
Comuns aos tensidade da corrente 
geradores: fornecida pela associa

e= 15V 9ao representada. , 
Ii::. 6 n. b)	 Calcule 0 valor nume

rico da referida intensi
dade. 

c) Em que condi~6es, re
lativamente aos valores 
das resistencias em pre
sen~a, ha vantagem em 
usar este modo de asso

Fig. I 

cia~ao? 
2 - a) Indique algumas vantagens dos acumuladores sobre os ele

mentos de pilha. 
b) Calcule a potencia absorvida pela resistencia R, expressa 

em unidades do sistema M. K. S. 
e 

Se niio tiver podido calcular um dos nurneros necessarios 
para a resoltu;iio desta allnea, tome un], valor qualquer a sua 
escolha, indicando-o expressamente, e determine com ele a 
poU~ncia pedida. 

II 
~~ ~ 

1- Os vectores G, G' e Gil (fig. 2) representam as intensidades de 
urn campo newtoniano, nos pontos A, B e C, respectivamente. 

R~=4i2 

B
 
L
 M 

Fig. :2 

a) Nas condi~6es da figura 2, que designa~ao se da a linha LM? 
b) Defina «intensidade do campo grav{tico num ponton, e diga 

em que unidades se exprime, nos sistemas C. G. S. e M. K. S. 

(Volte s. f. I.) 



c) Justifique a seguinte afirma<;ao: eeA acelera<;ao da gravidade 
num dado lugar e expressa, em qualquer sistema de ul1idades, 
pelo mesmo numero que a intensidade do campo gravitico _ 
nesse lugar». 

2 - a) Defina p€mdulo e caracterize 0 movimento pendular. 

o comprimel1to de certo pendulo e, numericamente, igual a ace
lera<;ao da gravidade no local onde oscila. 

b) Qual e 0 periodo da oscila<;ao simples do pendulo ? 
c) Se 0 valor de g for 980 cm/ S2, 0 comprimento do pendulo 

que efectua uma oscila<;ao simples em 1 s sera superior ou 
inferior aIm ? 

Fa<;a .. =3,14 e ..2=9,86 

Justifique as respostas a b) e c). 

III 

A proposito de TERMODINAMICA, refira-se sucintamente as 
materias que constam das aHneas seguintes: 

a) Transforma<;oes simples e ciclicas. 
b) Rendimento teorico de uma maquina termica; express5es que 

o definem e significado das letras que nelas figuram. 
c)	 Defini<;ao de ccequivalente mecanico cia caloria» e unidades 

em que se exprime correntemente. 

QUI,MICA 

I 

1- Urn composto organico ternario A contem 18,18% de oxigenio 
e 13,64% de hidrogenio. E vaporizavel sem decomposi<;ao e a 
densidade do seu vapor, em rela<;ao ao ar, e igual a 3. 

a) Determine a formula empirica do composto. 
b) Verifique se a formula empirica e tambem molecular e es

creva esta. 

(C = 12; 0 = 16; H = 1) 

Deve apresentar todos os calculos feitos para responder a a) e b). 
Dizimas expressas sob a forma fraccionaria: 

0,333=1/3 1,667=5/3 0,143=1/7; 0,428=3/7 ; 
0,714=5/7 ; 0,083= 1/12 ; 0,417 =5/12 

2 - 0 composto A em questao e caracterizado pelas seguintes pro
priedades quimicas: 

reage com os metais alcalinos com liberta<;ao de hidrogenio; 
origina, por desidrata<;ao, urn hidrocarboneto etilenico. 

a)	 Indique a fun<;ao quimica desempenhada por A. 



b)	 Represente a formula de estrutura de urn isomero de A que 
apresente urn cltomo de carbono terciario, e indique 0 nome 
desse isomero, de acordo com a nomenclatura de Genebra. 

5e the nao foi possivel determinar a formula pedida 
enl, i-b), escreva a de qualquer c01nposto que esteja nas con
dir;8es de A, para poder responder a 2-b). 

II 

1- a)	 Interprete ionicamente a reacc;ao que se passa quando se jun
tam soluc;oes dos seguintes sais: bro1neto de calcio e nitrato 
de prata. 

b)	 Enuncie a lei de Berthollet correspondente areacc;ao a que se 
refere a). 

2 - Se 0 grau de dissociac;ao da soluc;ao de nitrato de prata for 85%, 
quantas moIeculas ficarn por dissociar dum conjunto de 500? 
E quantas particulas independentes resultam destas .500 mole
culas? 

Indique os caIculos que fizer. 

III 

27 
a) Represente 0 esquema do atomo AI.
 

1,3
 

b)	 Que regras seguiu, ao figurar a distribuiyao dos electroes? 

c)	 Que pormenor da distribuiyao electronica indica, neste caso, 
o nllmero do grupo do quadro de Mendeleieff a que per
tence 0 aluminio, equal e esse grupo? 

34 38
 
d) Considere os simbolos CI e Cl.
 

17 17
 

Que nome se da, e porque, as especies de atomos que re
presentam? 


