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FfSICA 

I 

A 
,~-:, 

D 
Fig. 1 

_-\. Figura 1 representa urn plano indinado de inclinagao AC = 0,10 
AD 

Uill corpo que parte do repouso, em A, escorrega par esse plano e atinge B 
passados 2,0 s, com a velocidade de 1,8 m/s. 

o valor medio das forgas de atrito e considedvel, mas a movimento 
do corpo e unifonnemente acelerado. 

1. Qual deveria ser, se nao houvesse atrito, a valor da aceleragao do mo
\"imento do movel sabre 0 plano? (g=9,8 m/s2

). 

:2. Q) Qual e, nas condigoes do problema, isto e, considerando 0 atrito, 
o	 yzdor real cia aceleragao do movimento? 

b) Qual e 0 valor do desnivel h entre A e B? 

II 

B 
o ~l. ?~ ___________________ _=1 

C 

);0 grafico da figura 2 

esta representada a isotermica, 
25:2) K, do hidrogenio, na qual pressao 7,0 

esUio marcados as pontos E (em atmos· 60 
1 fera) I 

e E ~ correspondentes a dais ~o 

es::ados do gas. 4p 

,a) Verifique, em pre 30

lp
sen~·a do grMico e em relagao T=28lt< 
aos puntos E] e E , se a	 

~_--

2 

CUf\"a obedece a lei de Boyle 2,0 3,0 4p .5,0 6,0 7,0 8,0 

-.\lariotte. 

b) Servindo-se dos va Fig. 2 

lares que definem 0 estado E 
1 

(pressao, volume e temperatura) e sabendo que se referem a uma massa de 
hidrogenio cujo valor e 0,52 g, indique os cdlculos necessarios a determinagao 
da constante dos gases perfeitos. 

(Peso atomico do hidrogenio: H -1,00). 
V., s. f. f. 

Volume 
(ttm dm J ) 



III 

o esquema representado na figura 3 
refere-se ao trajecto teorico de urn raio 
luminoso atraves de urn prisma opbco de 
vidro cujo angulo e de 84°, e para 0 qual 
se verifica que ha emergencia rasante 
quando a incidencia tambem e rasante. 

a) Qual e 0 valor do angulo Ii Fig. 3 
mite desse vidro? Justifique. 

b) Qual e 0 valor do angulo de desvio sofrido pela luz nessas condi

90es ? Justifique. 
c) Este valor do desvio sera 0 minimo possivel nesse prisma ? Justifique. 

IV 

A B A B 

Fig. 4 Fig. 5 

Associam-se duas resistencias, R] e R , como se representa nas figu
2 

ras 4 e 5. 
As duas associa90es sao sujeitas a tens6es com 0 mesmo valor entre os 

pontos A e B. 

a) Como se designa cada uma dessas associa90es? 

b) Em qual dos casos e que a resistencia R fica sujeita a maior 
J 

tensao? Justifique. 

c) Em qual dos casos e que a resistencia R e percorrida por umcl 
1 

corrente de maior intensidade? Justifique. 

QUIMICA 

I 

1. Em determinadas condi90es de pressao e de temperatura, 0 nllmero 
de moleculas de hidrogenio existentes em 2,0 dm 3 deste gas e .3,0 x 102.3 . 

Qual seria 0 numero de moleculas de oxigenio que, nas mesmas condi
90es de pressao e de temperatura, ocuparia um volume tambem igual a 
2,0 dm 3 ? Justifique. 

2. a) Escreva a equa9ao quimica que traduz a redu9ao do oxido salino 
de ferro (Fe 0) pelo hidrogenio.

3 

b) Considerando que 0 ferro antecede 0 hidrogenio na sene das acti
vidades, apresente uma explica9ao para a reversibilidade observada no pro



cesso inclicado na alinea anterior quando a reac<;ao e realizada em vasa 
fechado. 

c) Se nao forem alteraclas as condi<;oes fisicas em que 0 processo se 
realiza, verifica-se que a concentra<;ao do hidrogenio, que inicialmente dimi
nui, se mantem depois constante. Porque? 

II 

1. Considere os nuclidos a seguir representados 

233 234 235 
Np U Th

93 92 90 

Qual destes nuclidos tem maior carga nuclear? Equal deles e isotopo 
de um elem·ento transuraniano? 

2. Par bombardeamento de uranio 238 com neutroes pode obter-se ura
nia 2,39 e radia<;ao gama. 0 numero atomico do urania e 92. 

Escreva a equa<;ao nuclear que traduz este processo e indique se a ra
dia<;ao gama e corpuscular au electromagnetica. 

III 

1. a) As solu<;oes aquosas de cloreto de amonio sao acidas, neutras au 
alcalinas ? 

b) Fundamentando-se numa equa<;ao ionica conveniente, justifique a 
resposta a alinea anterior. 

2. Quantos equivalentes-gramas de Llcido oxaIico ha em 100 cm3 de uma 
solu<;ao desta substancia cuja concentra<;ao e de 90 mg/cm3 ? 

(0=16,0 C=12,0 H=l,O) 

IV 

1. a) Escreva as formulas de estrutura dos monois saturados em C 
3 

e os respectivos names. 

b) Escreva a formula de estrutura do produto de oxida<;ao moderada 

de urn desses alcanois e 0 respectivo nome. 

2. A formula ernpirica de um acido organico saturado, com um so car
boxilo, e C H 0. 

2 1 

Qual e a formula molecular desse composto? Justifique. 


