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3.° Cicio ENSINO LICEAL l.a chamada 

1964 Tempo 1 h 30 min 

Prova escrita de Ciencias Fisico-Quimicas 

F f SIC A 

I 

Considere uma carga electrica pontual, de 2 p. C, situada no ar, e urn 
ponto P, a distancia de 1 III da referida carga. 

a) Defina intensidade do cant-po electrico, gerado por aquela carga, no 
ponto P. 

b) Calcule 0 valor dessa intensidade em unidades electrostaticas C. G. S., 
e reduza-o a unidades do sistema Giorgi. 

II 

a) Como explica a ac~ao dispersiva do prisma optico sobre as radia~6es 

solares? 

h) Que e urn espectro continuo? 0 espectro solar nao e continuo. Porque? 

c) Cite outras radia~6es, cia mesma natureza das radia~6es solares, e diga 
em que diferem, fundamentalmente, umas clas outras. 

III 

a) Qual e a condi~ao indispensclvel para que urn corpo possua energia 
cinetica? Enuncie 0 teorerna das' f0f(;as vivas. 

b) Urn grave com a massa de 2 kg foi lan~ado verticalmente, de baixo 
para cima. A sua energia cinetica era 29 kgm no instante em que atingiu 10 m 
de altura. 

Calcule a energia potencial do grave no momento em que terminou 0 

seu movimento ascensional, considerando desprezavel a resistl~ncia do ar. 
Apresente os calculos. 

IV 

a) Que e ternperatura crltica de um gas? 

b) Que sao isotermicas? Que forma apresentariam as isotermicas de urn 
gds perfeito? Porque? 

c) Em qual dos casos e que 0 comportamento de urn gas real mais se 
assemelha ao de um gas perfeito: quando afastado, Oll quando proximo das 
condi~6es de liquefac~ao? Justifique a resposta. 



QUfMICA 
- ' 

I 

Acerca da metalurgia do ferro, responda as quest6es seguintes: 

a) Alem do minerio, que outras substancias s6lidas se introduzem no 
alto fornoJ e que papel desempenha cada uma delas? 

b) 5upondo que 0 minerio utilizado e a hematite, interprete, servindo-se 
de equag6es quimicas, as transfotmag6es que tem lugar ate a obtengao do 
metal. 

c) Que razao apresenta para explicar que as gusa.') e 0 aqo tenham pro
priedades diferentes? 

II 

20 ml de uma solugao de acido sulfurico, de concentragao igual a 73,5 g/l, 
neutralizaram 15 ml de uma solugao de potassa caustica. 

a) Calcule 0 factor de normalidade da solugao alcalina. 
Apresente os calculos. 

b) Se, a partir daquela solugao de acido sulfllrico, pretendesse obter 
90 ml de solugao normal, como deveria proceder? Apresente os calculos em 
que fundamentou a resposta. 

5=32 0=16 H=1 K=39,l 

III 

a) Que sao familias radioactivas? Quais sao as que se conhecem? 

b) Quando afirmamos que 0 periodo de semitransformaqiio do radio e 
de 1 622 anos, que pretendemos significar? 

c) Explique a razao por que certos minerios radioactivos dao, esponta
neamente, origem a helio. 

IV 

Existem dois compostos organicos saturados, A e B, que correspondem 
a mesma f6rmula molecular: CSH 60. 0 composto A reduz 0 licor de Fehling, 
enquanto que 0 composto B nao apresenta essa propriedade. 

a) Escreva as formulas de estrutura e os nomes de A e de B, de acordo 
com a nomenclatura de Genebra. 

b) Servindo-se de uma equagao global, ou de equag6es quimicas parciais, 
interprete a oxidagao do composto Apela mistura cromossulfurica e escreva 
o nome da substancia organica resultante dessa oxidagao. 

c) Descreva um processo de preparagao do composto B, e escreva a 
equagao quimica tradutora do meSillO. 


