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I 

FfSICA 

1- Dois graves sao abandonados da mesma altura; urn cai livre
mente e 0 outro desliza, sem atrito, ao longo de urn plano incli
nado. 
a) Deduza uma expressao que relacione a acelerac;ao adquirida 

pe10 segundo com a acelerac;ao do primeiro. 
b) Demonstre que ambos atingem 0 plano horizontal com a mes

rna velocidade. 

2 - 0 grave que cai livremente e feito de cobre, tern a massa um ll , 
e ao chocar com 0 plano horizontal, perfeitamente resistente e 
desprovido de condutibilidade calorifica, sofre uma elevac;ao de 
temperatura de 0,52° C. 

Com que velocidade teria 0 grave atingido 0 plano hori
zontal, para resultar tal aumento da sua temperatura? 

Admita que toda a energia mecanica se converteu em 
calor. 

Apresente os calculos. 
(Equivalente mecanico da caloria: 4,18 I/cal; calor espe

cHico do cobre: 0,092 callg .0C). 

II 

1 - Como variam as massas especificas de urn gas perfeito, a pressao 
constante, com as temperaturas absolutas a que se encontrar 0 
mesmo gas? Justifique. 

2 - A massa especifica do azoto, nas condic;6es normais de pressao 
3e temperatura, e0,00125 glcm . 

a) Considere 0 azoto como gas perfeito e diga para que valor da 
temperatura, expressa em °C, a sua massa especifica valera 
0,00075 g/cm3

) a pressao normal. Justifique. 
b) Por que razao nao variam as densidades dos gases com a 

temperatura e a pressao, e as massas especificas respectivas 
variam? 

(Volfe s. f. I.) 



III
 

A prop6sito de CORRENTE ALTERNADA, refira-se, sucinta
mente, as materias que constam das ah'neas seguintes: 

a)	 Corrente peri6dica sinusoidal. 

b)	 Express6es da intensidade, num dado instante, da corrente 
sinusoidal e da intensidade eficaz da mesma, com a signifi
cado das letras que nelas figuram. 

c) Impedancia dos CiTcuitos e sua rela<;ao com a resist€mcia 
ohmica dos mesmos. 

d)	 Constitui<;ao dos transformadores estaticos; razao de transfor
ma<;ao. 

Qur,MICA 

I 

1-Juntaram-se 16 cm3 de solu<;ao normal de acido acetico a 20 cm3 

de uma solu<;ao aquosa de potassa caustica. 0 acido era em 
excesso e a excedente foi neutralizado par 60 cm3 de outra so
lu<;ao da mesma base, de tltuloN 110. 

a) Determine a concentra<;ao da primeira solu<;ao alcalina, ex
pressa na normalidade e em gramas llitro. 

Apresente as calculos que efectuou. 

(c = 12 ,. 0 = 16 ,. H = 1 ,. K = 39,1) 

b)	 Que indicador, de entre as que estudou, e especialmente 
aconselhavel para assinalar a momenta da neutraliza<;ao, neste 
exemplo? 

Par que motivo? 

c)	 A solu9iio-padriio a partir da qual se preparam as solu<;6es 
tituladas para ensaios de acidimetria e alcalimetria e feita a 
partir de determinada substancia. Que substancia e essa, e 
que qualidades a recomendam para tal fim? 

2 - a)	 Represente a f6rmula de estrutura do 1. 0 termo da serie dos 
acidos organicos a que pertence a acido acetico. 

b)	 Como se designa vulgarmente 0 composto a que se refere a) ? 

c)	 Como se explica que a aludido composto reduza a licor de 
FeWing (solu<;ao cuprica alcalina), e a reagente de Tollens 
(nitrato de prata amoniacal) ? 



TT 

a) Escreva a equa<.;ao quimica que interpreta a aC9ao da agua 
oxigenada sobre 0 iodeto de potassio e diga como se pode 
reconhecer a substancia libertada. 

b) Qual foi, na reac9ao a que se refere a), 0 elemento oxidado? 
Justifique a resposta. 

c) Que significa a expressao « agua oxigenada a 20 volumes)J ? 

III 

a) Que vantagens apresentam os neutroes, em compara9ao com 
outras particulas, para « bonlbardeamento)) dos nucleos dos 
atomos? 

239 
b) Ha urn neptunio (Np) isobaro do uranio U . 

92 

Escreva 0 simbolo deste neptunio, com as correspondentes 
indica90es de massa e carga, sabendo que este elemento e 0 

transuraniano que vern imediatamente depois do uranio. 
c) Certo elemento de uma familia radioactiva tern 0 numero 

atomico 83 e 0 numero de massa 214, e converte-se no seu 
descendente imediato por perda de uma particula a:. 

Quais sao 0 numero atomico e 0 numero de massa desse 
descendente ? 


