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1)	 Admite-se que, nas condic;6es da 
figura 1, sao desprezaveis todas 
as forc;as passivas (resisb~ncia do 
ar e atritos). 

De que especie e 0 movimento 
do sistema? Porque? 

2)	 Os pesos do carrinho, C, (com a 
carga) e de P sao, respectiva
n1ente: 2400 g e 50 g. g= 980 
cm/s~. Calcule:Fig.	 I 

a) 0 espa90 percorrido pelo sistema movel, durante os pri
meiros 5 segundos do lTIovimento; 

b)	 a energia cinetica adquirida pelo carrinho, C, com a 
respectiva carga, ao fim dos referidos 5 segundos do 
movimento - valor em unidades giorgi -. Apresente 
todos os calculos efectuados. 

II 

Sabe-se que 0 som fundamental dado por urn tubo sonoro aberto 
(£lauta, tubo de orgao... ) corresponde a existencia de urn ventre em 
cada extremidade, ambos consecutivos. 

a) Que sao ventres de ondas estacionarias? 
b) Qual e a frequencia do som fundamental emitido por 

um tubo sonoro aberto de 70 em. de comprimento, quan
do a velocidade do som no tubo e de 350 m/s? Apresente 
os calculos. 

III 

Exponha, dum modo sumario, os seus conhecimentos sobre: 

Principios da ter'T'!1odinamica 
Refira-se a: 

a) determinac;ao de equivalentes calor ~ trabalho; enun
ciadodo correspondente principio; 

b) expressao do «rendimento teorico»; seu significado; enUl1
ciado do respectivo principio: 



IV
 

1) 0 valor da capacidade de urn condensador 
esferico (figura 2) e-nos dado pela expres
sao, ate certo ponto aproximada: 

C= E: S, sendo e=R" -R.
4 r. e 

Deduza a referida expressao e justifique 
os passos dest8. deduc;ao. 

Fig.	 2 2) Urn condensador, cuja capacidade e igual 
a 2p.f (microfarads), recebeu uma carga 

de 12 coulombs. Qual e a sua energia de descarga? Apresente os 
caIculos e exprima 0 resultado em quilovatios-hora. 

.V 
1) a) Que representa a figura .3 '? 

Para que serve 0 disposi
tivo? 

b)	 Por que razao a parte nu
clear deste aparelho ede 
ferro macio? 

c) Que se pretende evitar 
com a disposic;ao espe
cial do ferro em laminas '? 

2) 0 numero de espiras do en
rolamento a e igual a 600 e 

Fig. 3 
a tensao Vb e de ,5,5 volts. 

Quantas espiras tern 0 enrolamento b? Apresente os cilculos. 

QUfMICA 

I 

o escandio (Sc) e urn elemento trivalente, cujo OKido tern 0 peso 
molecular igual a 138,2. 

a) Escreva a f6rmula molecular do 6xis}6 de escandio. 
b) Calcule 0 valor do peso at6mico po escandio. Apresente 

os calculos e justifique-os. 

II 

Observe as seguintes equac;6es, que representam as fases cIa 
obtenc;ao do chumbo, a partir do seu principal minerio: 

f2.Spb + 3.0.. -7 2.0Pb + 2.S0., )' ( d)(1) 1	 SPb + 2.0: -7 S04Pb - com acesso e ar 

J SPb + 2.0P.b -7 3.pb +S0:l ) (a mais alta temperatura(2) 
I SPb + S04Pb -7 2.pb + 2.S0~ e com acesso de ar) 

a) Como se chama 0 minerio de chumbo constituido prin
cipalmente porSPb ? 



b) Que nome se da ao processo de extrac~ao do metal usado 
neste caso? 

c) Como classifica a fun~ao desempenhada pelo composto 
SPb na fase (2) do tratamento? Porque? 

III 

Fa~a unla exposi~ao surnaria de conhecimentos, a que possa dar 
o titulo: 

Radiactividade 
Refira-se a: 

a)	 descoberta da radiactividade; 
.b) especies de radiac;oes; suas propriedades; 
c) periodo de semitransforma~ao; 

d) conceito de familia. 

IV 

1)	 Vma dada soluc;ao de acido cloridrico contem 43,8 gramas deste 
composto em cada litro. 

a)	 Calcule 0 factor de normaljdade da soIuc;ao e apresente 
o calculo. 

b) Quantos mililitros de ~da caustica decinormal sao neu
tralizados por 0,01 litl·os da solu~ao de acido cloddrico? 
Apresente os caIculos. 

CI=35,5; H=l; 0=16; Na=23. 

2)	 Que indicador preferiria para observar a neutralizac;ao a que se 
refere a aHnea anterior? Justifique a resposta. 

V 

a) Que sao glicidos? Conlo os divide?
 
b) De exemplos:
 

1.0 - dum gHcido que seja urn aC;llCar 11ao hidrolis{lvel; 

2.° - dum gHcido hidrolisavel, doce; 

3.° - dum gHcido hidrolisavel, nao doce. 




