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3.° Cicio ENSING LICEAL 2.a e poe a 

1 965 Tempo 1 h 30 min 

Prova escrita de Ciencias Fisico-Quimicas 

Atenr;iio. - E necessario indicar todos os ccilculos com pormenor e clareza. 

F S leA 

I 

1 - a) Escreva uma expressao que represente 0 valor do trabalho produ
zido por uma forc;a cuja direcc;ao faz um certo angulo com 0 deslocamento 
do seu ponto de aplicac;ao. Deve indicar 0 significado das letras que figuram 
na expressao e esclarece-la com um esquema. 

b) Aplique a referida expressao para calcular 0 trabalho produzido 
pela forc;a da gravidade quando uma esfera com a massa de 2 kg cai do cimo 
e ao longo dum plano inclinado com 1 m de altura e 6 ill de comprimento. 

II 

a) Lanc;aram-se 100 g de agua a temperatura de 40 aC num vasa 
de ferro com a massa de 500 g e a temperatura de 10 ac. Supondo nao haver 
perdas de calor para 0 ambiente, calcule a temperatura a que ficou a agua. 

Calor especHico do ferro : 0,11 caI./g ac. 
b) Enuncie a principio em que se fundamenta a resoluc;ao do pro

blema da aHnea anterior. 
HI 

a) Que entende por amplificac;ao do microsc6pio? 
b) Como esta essa amplifica<;;ao relacionada com as amplificac;oes 

da objeetiva e da ocular? 
IV
 

1- Observe 0 circuito esquematizado na Figura.
 

p 

,-----~ "'-------j ~ ~r-----.. 

R 

5 

Vma pilha P de forc;a electro-mo
triz de 6 volts e resistencia interior de 
2 ohms fornece corrente a um circuito. 
Este contem uma resistc:~ncia R de 10 
ohms e um galvan6metro G com a re
sisU~ncia de ,30 ohms, aos terminais do 
qnal esb:l aplicaclo um shunt S de 5 ohms. 

a) Calcule a resistencia do conjunto 
constituido pelo galvan6metro e pelo 
shunt. 

b) Desprezando a resistencia dos 
fios de ligac;ao, calcule a intensiclade da corrente que passa na resistencia R. 

c) Qual e a lei que the permite fazer 0 calculo da aHnea anterior? 
Enuncie-a. 

d) Para que serve urn shunt? Qual e o significado do factor multipli
1 _ __ --l •• ~ nIn • ..,,/-';) 


