
51 

<J) 

I'J 
L. 

~ 

090 
~8o 
t'V 

E70 
(, 

60 
VI 

'CJ 
I~ .:>0 

3.° Cicio ENSING LICEAL La c h amada 

1968 Tempo 1 h 30 min 

Prova escrita de Ciencias Fisico-Quimicas 

Atenyaa. -:f: necessario indicar todos os c:Hculos com pormenor e clareza. 

F ISICA 

I 

a) Que e quantidade de mavimenta de um ponto material? Que COIl

di~ao deve realizar-se para que se mantenha constante a quantidade de mo
vimento de um sistema material? 

b) Uma espingarda de 3 kg dispara uma bala de 10 g com a ve)o
cidade de 900 m/s. Calcule a velocidade de recuo da arma. 

n 
p A figura 1 representa algumas iso

termicas do dioxido de carbono cuja tem
peratura critica e 31,1°C. 

a) Dessas isotermicas quais tra
duzem, aproximadamente, uma das leis 
dos gases perfeitos? Enuncie essa lei. 

\C 40 C B .... b) Considerando a figura 1 indi
~ Aq.. 30 L.- _ que um valor da temperatura a qual seja

volumes 
possivel liquefazer dioxido de carbono. 

Fig. I 

c) Que significado atribui aos 
tres ramos da isotermica de 25°C que a figura representa? 

HI 

1. Colocou-se urn segmento linear a 0,5 ill de urn espelho esferico con
vexo, cujo raio de curvatura e 1 metro, nonnalmente ao respectivo eixo prin
cipal. Qual e a natureza da imagem obtida? Determine a sua distancia ao es
pelho e 0 seu tamanho em relaC;ao ao objecto. 

2. Partindo da equaC;ao dos focos conjugados das lentes es£ericas Jelgadas, 

a) mostre que os respectivos focos sao equidistantes da lente; 

b) prove 
objectos reais. 

que as lentes divergentes dao sempre imagens virtuais de 

(Valte se f. f.) 
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IV
 

N-iicleo III1 tde ferro ~ 

Te~ 
alte~ 

Esquema A Esquema B 
Fig. :2 

1. F'undamentando-se nas leis da incluc;ao electrornagnetica e em presenC;ii 
dos esquemas A e B da fig. 2, 

a) explique pOl'que, no caso a que se refere 0 esquema A, 0 VOltl

Inetro s6 acusa tensao quando e enquanto se introcluz no enrolamento. au dele 
se retira, 0 ntlCleo de ferro, 

b) Explique tambem pm-que, no caso do esqllelTIa B, 0 aparelho de 
medicla acusa sempre a existencia de uma'tensao. 

2. Que tipos de voltimetro podem ser utilizaclos de modo <1 servirem para 
qualquer das experiencias anteriores? 

QurMICA 

I 

a) Que e f6rmula molecular de uma substancia? 

b) Dissolveram-se 9,3 g de um composto organico, de formula empl' 
rica CH2 0, em 300 g de agua. Nestas condic;oes observou-se urn abaixamento 
do ponto de congelac;;ao do liquido de 0,31°C. Qual e a formula molecular d~; 

suhstancia? (Valor numerico da constante crioscopica da agua : 1860). 

II 

1. Quais sao as transfonnac;oes qUlmlcas que permitem a obtenc;ao do 
zinco a partir da blenda? Traduza-as por equac;oes quimicas. 

2. a) A que grupo do Quadro Peri6dico dos elementos pertence 0 helio? 
Cite mais dois elementos do mesmo grupo. Qual e a caracteristica preclomi
nante dos elementos desse grupo? 

b) Por que razao se encontra helio nos minerios de uranio? 

III 

1. Explique, recorrendo a equac;;oes i6nicas, 0 cad,eter alcalino das solu
c;oes aquosas de carbonato de s6dio. 

2. a) Que massa de dcido acetico existe em cada litro de uma soluc;;ao 
0,1 N desse acido? 

(C=12 0=16 H=I) 

b) Dos indicadores que conhece, a qual deve dar-se preferencia para 
l' '_--1. _!.L~ 1 _! _I! '1 n . ~ 'Cl 



IV 

1. a) Qual e a fun<;ao qufmica cia propanona P Escreva a f6rmula de es

t rutll ra c1essc compnshl. 

h) Traciuza pOl' lima eqna~ao quimica it obten9ao da propanoua a par

tir do acetato de ealeio. 

2. Consider!' () seguintc esquema de reac<;ao quimica: 

rna] de Benzeno+ L ]110] de Acid!) ;lz6tico ----+- COmposhJ X + .-\}2;ILl 

1/) Escrev;l () nOlllc (~ a f/mnula racional do composto X. 

b) Que compos!o sc podl' ohter rcdllzindn X '? Escreva a SII,1 f6nnnia 
de to\! I'll tllra. 


