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F f SIC A 

I 

Certo corpo com a massa de .50 g, presQ aextremidade de urn fio 
inextenslvel, com 75 cm de comprimento, descreve uma trajectoria 
circular, com velocidade constante, e da 2500 voltas em 2 mn 5 s. 

Calcule: 

a) a velocidade angular e a velocidade linear do corpo; 
b) 0 valor da intensidade da for9a centrifuga a que 0 corpo esta 

suieito. 

Fa<;'a: ;,= 3,14 e 

II 

a) Que entende por tensao superficial? De que factores depende 
esta grandeza? 

b) Sabendo que a equa93.0 de defini93.0 da tensao superficial 

e T = +, diga em que unidades se exprime a medida desta 

grandeza, nos sistemas C. G. S. e M. K. S. e estabele9a uma 
rela93.0 numerica entre as duas unidades. 

III 

a) Diga em que diferem os espectros dos s6lidos e liquidos in
candescentes dos dos gases e vapores incandescentes. 

b) Em que consiste 0 fenomeno da 'inversiio das riscas? Qual a 
sua importancia em analise espectral? 

IV 
1)	 Por que raz3.o a corrente alternada se presta melhor do que a cor

rente continua a ser transportada a distancia? 

2) a)	 Num transformador estatico 0 primario tern 1400 espiras e 0 se
cundario. tern 150 espiras. Sabendo que' a tens3.o no secundario 
e de 30· voltseficazes, calcule quanto vale a tens3.o· no primario. 

b)	 Considerando nulas todas as perdas no transformador e sabendo 
que a intensidade eficaz no primario e de 12 amperes, calcule 
o seu valor no secundario.
 

Apresente todos os calculos.
 
(Volte) 



QurMICA 

I 

1)	 A analise qualitativa de certo gas revelou que se tratava de um 
composto ternario. A analise quantitativa de 5 g da substancia con
duziu ao seguinte resultado: 1,936 g de carbono; 0,806 g de hidro- . 
genio e 0 restante de azoto. 

a)	 Determine a formula empirica da substancia. 

b) 5abendo que a densidade da mesma, em relac;ao ao ar, e 1,08, 
determine a sua formula molecular. 

Apresente todos os calculos feitos para responder a a) e a b). 

H=l N=14. 

2)	 Enuncie a lei em que baseou a determina9ao pedida em 1 b) e diga 
a que substancias e ela aplicavel. 

II 

No quadro de ~1endeleieff os simbolos dos elementos formam li
nhas e colunas 

a) Como dispos Mendeleieff os simbolos dos elementos, para for
mar 0 quadro? 

Que designac;ao se del aos conjuntos de elementos cujos simbolos 
figuram, respectivamente, em cada linha e em cada coluna? 

b)	 Explique as inversoes verificadas ja por Mendeleieff e as que 
vieram a verificar-se mais tarde (refira-se ao numero at6micol. 

III 

a) 0 factor de normalidade de certa soluc;ao de soda caustica 

e ~. Quantos gramas de base pura existem em 1000 ml (lesta 
.5
 

soluc;ao?
 
Apresente os calculos.
 

0=16	 Na=23. 

b) Gastaram-se 10 ml daquela soluc;ao de soda caustica para 
neutralizar 7 ml de uma soluc;ao de acido sulfurico. 

Calcule a concentrac;ao da soluc;ao acida, expressa em grama~ 

por litro. 
Apresente os calculos. 

5=32 



IV
 

1) a) De a nome vulgar, e 0 que the corresponde na nomenclatura de 
Genebra, do produto recolhido no balfio B. 

ace. t~ to de 5~d.io + ac~d.o 
S(.dfu.,..~.c" 

b)	 Escreva a f6rmula de constituic;ao do mesmo produto e diga 
quais sao 0 nome e a estrutura do seu radical caractenstico. 

2)	 Escreva 0 esquema quimico que traduz a sua reacC;ao com 0 

metano!. 

3)	 Que designaC;ao tern as reacc;6es do tipo considerado em 2? 
Sao estas reacc;6es completas? Fundamente a resposta 


