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1967 Tempo 

Prova escrita de Ciencias Fisico-Quimicas 
1 h 30 min 

,F 

Atellriio. - E necessario indicar todos os calculos com pormenor e clareza. 

F iSI CA 

I 

1- Um plano inclinado faz 0 ~l.ngulo de aO com 0 plano horizontal. 
Lall9a-se naquele um corpo, de baixo para cima, com a velocidade inicial v 0 • 

0) Que especie ele movimento adquire 0 corpo sobre 0 plano, supondo 
(lS atritos desprezaveis? Justifique a resposta. 

b) Deduza a formula que relaciona 0 valor do espa<;:o que 0 corpo 
percorre no plano inclinaelo ate parar, com a velocidade inicial v0 e 0 angulo ~. 

:2 - Decluzel a rela9ao de grandeza entre a unidade de pressao do sistema 
Ciorgi e a respectiva unielaele GG.$. 

II 

a) Como variam os volumes de uma dada massa gasosa, a pressao 
COllstante, com as temperatuJ'as absohitas a que a mesma estiver submetid~? 

Escreva a igualdade (lue tracluz a variac,:ao peclida. 

b) Determine, a partir de uma das leis de Charles e Gay-Lussac. 
II valor da temperatura, expressa em graus Celsius (centesimais), a que um 
gas perfeito nao exerceria pressao.· 

1 
(Coeficiente de compressao dos gases a volume constante 0C -1 ')

273 

III 

1 - Os indices de refracc,:ao absolutos dos meios 1 e 2 sao, respectiva

mente, nlen"; as velocidades de propagac,:ao da luz nos mesmos meios 
valem v, e v". Escreva as formulas que permitem calcular 0 indice de 
refracc,:ao elo meio 2 em rela9ao aD meio 1. em func,:ao daquelas grandezas. 

2 - a) Em que cliferem, quanto ao aspecto, os espectros continuos de 
('missiio dos espectros de absorrlio? 

b) Em que consiste 0 fen6meno da «inversaodas riscas» observado 
em certos espectros? A que e devido? 
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1 - Na figllra junta representam-se duas cargas electricas pontuais, res
• I 

lamente iguais a +72 e -72 llnidades electrostatica" e.G.s. de carg< 
~lectrica, sitllaelas no af, a 18 centimetros ele elistancia uma da mItra. Tenha 
em atew;;ao estes clados e ~lS inclica<;oes da figura, (' responc1a ao segllinte: 

rc: 18cent In",etros ,. 
I I 

I ~3~ 
~- ~ L • 

72 0 P -72 
V. ~.Q U.EA.Q. 

0) Quais sao os elementos do vecto'f campo eUxtrico no ponto P, 
situaclo a 3 centimetros de distancia da carga negativa? 

b) Qual a difeteru;a de potencial existente entre 0 ponto 0, situado 
a meia distancia entre as cargas que dao origem ao campo electrico, e 0 pon
to P? Apresente 0 resultaelo em unidades Giorgi. 

2 - Que sao CO'fl'entes de Tesla? Como se podem produzir '? 

QU 1M leA 

I 

1 - Enllncie a lei das ]Jl'opon;oes mltltiplas, ele Dalton. 

2 - Os elementos A e B formam dois compostos diferentes. No pri 
meiro, 28 gramas de A combinam-se com 16 gramas de B; no segundo, 
7 gramas ele A estao combinados com 8 gramas de B. 

Nlostre que estes resultados confirmam a lei das propor<;6es multiplas. 

II 

a) Escreva a equa9ao quimica interpretativa da reac9ao entre 0 di
oxido de bario e 0 clcido sulfllrico, e os nomes dos produtos da reac9ao. 

b) Urn tubo de ensaio contern um dos produtos da reacc;;ao a que 
se refere a quesbio anterior. Mergulha-se nele uma tira de papel com iodeto 
de potassio e amido, que toma, por isso, cor azul. 

Interprete por uma equa9ao quimica 0 fenomeno observado.
 
Qual foi 0 elemento oxidado durante esse fenomeno? Justifique a resposta.
 

III 

1- 50 mililitros de solU9ao de hidr6xido de s6dio sao neutralizados por 
25 mililitros de solU9aO acida decinormal. Calcule os valores: 

f<:
{ a) do factor de normalidade da solU9ao basica; 

/ii1y
f,)C b) da massa de base que se gastou. 

(H=l 0=16 Na=23) .. \ 



- Interprete a eleetr6lise de lima solu9iio aq llosa diluida de 
electrodos de platilw, escrevendo as equac;6es (Filmic 

IV 

nduz-se, num haLlo, a mistura (em volumes iguais) de alcool eti
lico sulfllrico cOllcentrado e aquece-se lentamente em hanha de areia, 
de moL. ,te a temperatura naa ultrapasse 0 valor de 140°C. 

a) Interprete pelas respectivas equa90es qUlmicas a reacc;:iio entre 0 

(llcoo] e 0 <1cido, nas condic;6es indicadas. 

b) Escreva 0 nome (segundo a nomenclatura oficial.l e a formula de 
estmtura do composto ohtido no final da reacc;iio. 

c) Na reacC;iio referida, considerada globalmente, que papel desem
penholl () {lCido sulfLlrico? Justifique a resposta. 

2 - Que sao sllbst.dncias pTOteicas? Descreva uma reacgao caracterlstica 
dessas substancias. 


