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Atenção – É necessário indicar todos os cálculos com pormenor e clareza. 
 

Física 
I 

 
fig.1 

 
Na figura 1, as rectas dirigidas para o centro da Terra são linhas de força do campo de 
gravidade. 

a) Que representam essas linhas de força? 
b)  Como se chamam, naquele campo, as superfícies esféricas concêntricas da 

Terra? Justifique. 
c) Num determinado ponto do campo o valor da intensidade do vector 

respectivo é 500 dine/g. Qual é o significado desse valor? 
 

II  
 
1 – Quais são as condições de equilíbrio estável de um corpo flutuante? 
 
2 – Um cubo maciço, de alumínio, tem 4 cm de aresta. Escava-se esse cubo de modo a 
que ele possa flutuar em água, com arestas verticais, imerso até ¾ da altura. Que massa 
de alumínio foi necessário retirar? 

Massa específica da água ......................1,0 g/cm3

Massa específica da água ......................2,7 g/cm3

                   
III 

 
1 – Por que motivo é possível a identificação de elementos químicos por meio do 
espectroscópio?  
 
2 – Numa sala de projecções o alvo encontra-se à distância de 51,0 dm do sistema 
óptico do projector.               

a) Este sistema óptico deverá ser convergente ou divergente? Justifique a 
resposta. 
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b) Fazendo equivaler este sistema óptico a uma lente única, a que distância da 
lente, suposta idealmente delgada e de 10 dioptria, se deverá colocar o 
dispositivo (objecto) para ser nítida a imagem no alvo? Qual será o valor da 
respectiva amplificação linear? 

 
 

IV 

 
fig.2 

 
O condutor circular B pode mover-se em torno de um dos diâmetros de outro condutor 
A, também circular, mas fixo (figura 2). O condutor A é percorrido por uma corrente de 
intensidade I constante. 

a) Explique o facto de B ser percorrido por uma corrente alterna quando se 
encontra em rotação. 

b) Reproduza a figura no papel de prova. Suponha que o condutor B dá um 
quarto de volta, no sentido indicado pela seta S, indo desde a posição 
normal ao plano de A até coincidir com esse plano. Como varia o fluxo 
magnético através de B durante esse quarto de rotação? Justifique. 

 
Química 

 
I 

 
a) A molécula-grama do vapor de fósforo é 124 g. Quanto vale a atomicidade 

das moléculas de vapor de fósforo? ( P = 31). 
b) Quantas moléculas-grama do mesmo vapor ocupam o volume de 67,2 dm3 

medidos nas condições normais de pressão e temperatura? Justifique a 
resposta. 

 
II 

 
1 – Que transformação química permite a obtenção do estanho a partir da cassiterite? 
Represente-a por uma equação química.  
 
2 –  

a) As partículas α podem ser detectadas por meio dos «rastos» que deixam 
quando atravessam atmosferas saturadas de vapor. A que são devidos esses 
rastos? 

b) Ao emitir partículas alfa, o rádio 226 origina rádon. Que posição tem, 
portanto, o rádon em relação ao rádio na Classificação Periódica? Justifique 
a resposta. 
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III 
 

1 –  Traduza por esquemas apropriados a ionização, por fases, do ácido sulfídrico, 
indicando os nomes de todos os iões q que se referir. 
 
2 –   O enxofre pode ser oxidado pelo ácido azótico, convertendo-se em ácido sulfúrico, 
com formação simultânea de dióxido de azoto. 

a) Quantos electrões perde cada átomo de enxofre assim oxidado? Justifique. 
b) Justifique a afirmação seguinte:«por cada átomo de enxofre oxidado, na 

reacção referida em 2, têm de ser reduzidos 6 átomos de azoto». 
 

IV 
 
1 –  

a) Escreva as fórmulas racionais do metoxi-metano e do álcool que é o seu 
isómero.  

b) Indique um processo de obtenção do etoxi-etano. 
 

2 – Considere os seguintes esquemas: 
 
  1 mol de benzeno  + 1 mole de ácido sulfúrico  1 mol de X + 1 mol de água →
  1 mol de X + 1 mole de hidróxido de sódio  1 mol de Y + 1 mol de água →
  1 mol de Y + 1 mole de hidróxido de sódio  1 mol de Z + 1 mol de sulfito de sódio  →

 
a) Escreva o nome e a fórmula racional do composto X. 
b) Escreva o nome e a fórmula de estrutura do composto Z. 

 
 
Solução da Prova de C. Físico-Químicas  do 3º ciclo – não encontrei publicada 
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