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3.° Cicio ENSINO LICEAL 2.a chamada 

1964 Tempo 1 h 30 min 

Prova escrita de Ciencias Fisico-Quimicas 

F f SICA 

I 

a) Certa maquina termica recebe Q calorias na fonte quente, a tempe
ratura T. A temperatura da fonte fria e T'. Escreva uma expressao que lhe 
permita calcular 0 nllmero de calorias que se podem converter, teoricamente, 
em trabalho. 

b) Esclarec;a a seguinte afirmac;ao: «0 calor e uma forma degradada de 
energia, e tanto mais degradada quanto mais baixa for a temperatura.» 

c) Como explica que os motores de explosao tenham rendimento superior 
ao das maquinas de vapor? 

II 

1 - Enuncie 0 teorema fundamental da hidrostdtica e fac;a a sua demons
trac;ao, justificando cada urn dos passos. 

2 - Defina te/1Siio superficial de urn Hquido e indique a unidade C. G. S. 
dessa grandeza fisica. 

III 

V m motor electrico, que tern 2.Q de resish~ncia interior, e alimentado por 
corrente continua de 10 A quando a tensao nos seus terminais e de 220 V. 

a) Calcule a potencia do motor, quando funciona nas condic;5es indi
cadas, supondo que somente ha perdas de energia par efeito Joule. Apresent~ 

os calculos. 

b) Que valor tenl, em quilowatts-hora, a energia absorvida pelo motor 
durante 2 horas de funcionamento? Justifiqlle, com os calcu]os. 

IV 

1 - Por que motivo gera a vibrac;ao do ar, num tubo sonoro, um sistema 

de ondas estaciondrias? 
1 

2 - A formula que traduz as leis clas cordas vibrantes e: f= - !..-. 
2l mV 

Enuncie as refericlas leis. 

3 - Vma estac;ao emissora de radio funciona na frequencia de 500 kc/s. 
Se pretender captar a referida estac;ao num aparelho receptor, em que com
primento de onda deve ajustar 0 ponteiro? Justifique com os calculos. 

(c=3 x 108m / s) 
IT 7 1, t t \ 



QUfMICA 

I 

A proposito de substlincias de caracter oxiclante, responda as quest5es < 

seguintes: 

1-:- Que sao hipocloritos? Escreva a formula quimica do hipoclorito de 
sodio e cite uma aplica9ao desse composto. 

2 - a) Como se pode preparar agua oxigenada? 

b) Que significado tem ~ expressao: «agua oxigenada a 10 volumes»? 

3 - Traduza por uma equa9ao quimica a reac9ao a que se deve o.poder 
oxidante da mistura manganossulfurica. 

II 

1 - 0 grau de dissocia9ao de certo addo, em solu9ao 0,2 N, e igual a 
0,6. Qual sera 0 valor da concentra9ao hidrogenionica, em i6es-g / I? Justi
fique a resposta. 

2 - Escreva a equa9ao ionica relativa a dissocia9ao do sulfato de ferro (III). 

3 - Servindo-se de esquemas quimicos adequados, explique os fenome
nos que se passam na electro1ise de uma solu~ao aquosa de soda caustica, 
quando se usam electrodos de platina. 

III 

o calor especifico do aluminio e igual a 0,22 caljg °C. Na composi9ao 
de 10,68 g de cloreto de aluminio entram 2,16 g do metal. 

a)Calcule 0 peso atomico corrigido do aluminio. (CI=35,5.)
 
Apresente os calculos.
 

b) Enuncie a lei em que se baseou a metodo de cletermina9ao do peso 
atomico do aluminio. 

IV 

Considere os seguintes compostos: 

metil-2-proparwl-l metarwico metoxi-etano 

a) Qual e a fun9ao quimica de cada urn deles? 

b) Escreva as respectivas formulas de estrutura. 

c) Que nome vulgar tern 0 metanoico? 


