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I 

Urn grave com a massa de urn quilograma foi lal1<;ado vertical
mente, de baixo para cima, num local em que g = 9,8 m!s\ com a 
velocidade de 196 m!s. 

Determine: 

a)	 a energia cinetica do grave 10 s depois do lan9amento. 

b) 0 espa90 percorrido pelo grave ate ao instante em que toda 
a sua energia cinetica se transformou em energia potencial. 

Despreza-se a resist(:~ncia do ar. 

Apresente todos os caIculos. 

II 

a) Que entende pOl' «gases perfeitos))? Escreva a chamada (( equa
9ao dos gases perfeitos)). 

b)	 Servindo-se da equac;ao dos gases perfeitos, deduza a ((equa
9ao de estado )) (equa9ao caracteristica ou equa9ao de Cla
peyron) dos gases perfeitos, e de 0 significado das letras que 
nela figuram. 

III 

a rendimento tearico de uma m{tquina termica e de 30%. 

(l)	 Determine a telnperatura da sua fonte £ria, sabendo que a 
fonte quente da referida nl{tquina se encontra a temperatura 
de 147°C. 

b)	 Sabe-se que so 1;'3 do calor tet')ficamente utilizavel se trans
forma em trabalho mecanico e que em cada hora se fornecem 
amaquina 1281 x 104 kgm. Calcule 0 seu consumo de hulha 
pOl' hora, sabendo que um quilogranla de hulha fornece 
7500 quilocalorias. 

J=427 kgm!kcal
 

Apresente todos os caIculos.
 
(Volte) 



IV 

Estudou 0 funcionamento dos acumuladores de chumbo. 
a) Exponha, sucintamente, a interpreta~ao que conhece, para 

explicar 0 que se passa durante a carga e durante a descarga. 
b) Defina rendimento em energia de urn acumulador. 
Que outro rendimento estudou no caso dos acumuladores? Indi- _ 

que, justificando, qual deles e menor. 

v 

A figura 1 representa, esquematicamente, uma parte de urn 
gerador de indu~ao, onde elJ e2 , e3 e e1 sao espiras- do induzido. 

a) Verifique se 0 sentido da 
---... corrente illduzida nas espiras 

e1 e e2 e 0 indicado na figura. 
Justifique con\'enientemente a 
resposta. 

b) 0 induzido ten1 .2 000 es
piras e del 2.5 voltas pOl' se
gundo. 

Determine 0 \'alor do fluxo 
indutor, sabendo que a f.e.m. total media do gerador e de 200 volts. 

QUfMICA 

I 

a)	 0 calor especifico do iodo solido e 0,0,54 cal. / g'e. 
Determine 0 valor aproximado do peso atomico do iodo. 

b)	 Na composi~ao de 11,74 g de iodeto de prata elltran1 6,345 g 
de iodo e 5,39.5 g de prata, cujo nllmero proporcional e 107,9. 
Determine 0 nllmero proporcional do iodo. 
Apresente todos os cilculos. 

c) Qual e 0 peso at6mico corrigido do iodo? Justifique. 

II 

Considere 0 fenomeno traduzido pela seguinte equa~'ao quimica: 

O'lFe3 +4I-I2 ~ 3Fe +40H2 

Se a reac~ao se del' em vaso fechado atinge-se, a partir de certo 
momento, 0 que se designa por .equilibrio quimico. 

a) Explique 0 que se verifica durante a reac<;ao nas condi~6es 

indicadas. 
b) Que se entende por equilibrio quhnico? Como se sabe que 

este estado foi atingido? 



III
 

Para as solutos acidos consideram-se virios tipos de acidez e, 
entre elas, a acidez' actual. 

a) Defina acidez actual de um soluto acido. 
Que outros tipos de acidez conhece? 

b) Calcule a pH de um soluto em que [H+ ] = 0,9 X 10- 10 i6es - gil 
(Tome log 9 = 0,9.5). 

Apresente a cilculo e diga, ju~tificando, se a soluto consi
derado e acida au basico. 

IV 

~fuitos hidrocarbonetos saturados (alcanos) embora distinguin
do-se uns dos outros par alguma au algumas propriedades caracte
rlsticas, tem a mesma composi<;ao quantitativa e a mesmo peso mo
lecular. 

a) Como se designam as compostos naquelas condi<;6es? 
Como se harmoniza aquele facto com 0 que estabelece a lei 
de Proust? 

b)	 Par que formulas se representam tais compostos e que tra
duzem essas 'formulas? 
Exemplifique, considerando as alcanos com quatro atomos de 
carbona. Indique em que diferem e de as seus names na no
menclatura de Genebra. 

v 

1  Observe a figura 2. 
ci.cido sulfur-icc ccncQ..ntrado 

+atcoolordinci....io 

a) Escreva a formula ra
cional do produto destilado. 
Indique a seu 110me vulgar 
e a que the corresponde na 
nomenclatura de Genebra. 

b) Indique as proprieda
des caracteristicas do desti
lado. Fig. 2 

2  Que substancia se obtem quando se oxida moderadamente a 
alcool secundario saturado em cuja molecula entram tres atomos
 
de carbona (propanol-2)?
 
Servindo-se de formulas de estrutura, represente a transforma<;ao
 
indicada e de, na nomenclatura de Genebra, a nome da subs

tancia obtida.
 


