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Prova escrita de Ciencias Fisico-Quimicas 

FISICA 

I 

Urn corpo C, suspenso de uma mola 
como indica a figura 1, oscila verticalmente, 
com movimento vibratorio harmonico, entre as 
posi96es 26,0 cm e 34,0 em, referenciadas pelo 
ponteiro 1. 

Verifica-se que 0 corpo executa, nas con
di96es referidas, 10 oscilag6es em 8,0 s. 

a) Qual e a amplitude desse movi
mento? 

b) E 0 periodo? Justifique. 

c) Qual sed. a divisao da n§gua indi
cada pelo ponteiro I ao fim de 0,2 s contados 
a partir do instante em que passou pela posi
gao de equilibrio, no sentido da ascensao da 
escala ? 

II 
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Fig. 1 

1. Deitou-se urn pedago de gelo fundente num vaso calorimetrico que 

continha 173 g de agua a temperatura de 18,00 C e verificou-se que, depois 

de atingido 0 equilibrio termico, a temperatura valia 14,00 C e a massa de 

agua passara para 181 g. 

Calcule 0 valor do calor de fusao do gelo sabendo que a capacidade calo

rimetrica do vasoempregado tinha 0 valor 15 cal./o C . 

tem 

2. a) Que e calor de fusao 

b) Que significa afirmar 

0 valor de 15 caljo C» ? 

de 

que 

uma 

«a 

substfmcia? 

capacidade calorifica de urn corpo 

V,) s. f· f· 



E Introduz-se 0 polo norte 
de um iman numa bobina, co

5 
mo sugere a figura 2, verifi

cando-se entao que urn mi
liamperimetro ligado a bobina 

acusa passagem de corrente 
electrica. 

a) Como se chama uma 
t corrente obtida nessas condi

c;6es? Enuncie as leis a quemA 
Fig" 2 obedece esse fenomeno. 

b) Reproduza a figura 
da bobina no papel da prova e indique nela 0 sentido da corrente obtida nas 
condic;6es referidas. Justifiqne. 

IV 

PIe P:2 sao dois pontos do vazio situados a distancia de 20 em um 
do ontro. 

Em P 1 coloca-se uma carga positiva ql de 10-6 Coulomb. 

1 
(Constante dielectrica do vazio: unidade SI) 

a) Suponha que se coloca em 

P2 uma carga q2' tambem positiva, 
de 10- 5 Conlomb. Qual e, expressa 

em newton, a intensidade da forc;a a 
que, nessas condic;6es, fica sujeita a 
carga q2? 

b) Reproduza a figura no pa
pel da prova e represente nela a forc;a 
a que se refere a alinea anterior. 

Fig" 3 

c) A linha de forc;a que passa por P:! e que pertence ao campo elec
trico criado pela carga ql' tern 0 sentido dessa forc;a ou 0 sentido contra.rio ? 
Justifique. 

OUIMICA 

I 

1. 0 amoniaco e mais ou menos denso que 0 ar? Justifique a resposta. 

(N=14,O H=l,O) 

2. a) Considerando que 0 mercurio e um dos ultimos metais da serie 

das actividades, apresente uma explicac;ao para 0 facto de nao ser necessario 
redntor na extracc;ao deste metal a partir do cinabrio. 

b) Escreva a eqnac;ao quimica que traduz a ustulac;ao do cinabl'io. 



II
 

1. a) A que grupo da classificagao periodica pBrtence 0 lU3lio? Cite mais 
dois elementos desse grupo e indique a atomicidade das respectivas moleculas. 

b) Apresente uma explicagao para 0 aparecimento de helio nas rochas 
que contenham nuclidos radioactivos caracterizados por serem emissores alfa. 

2. A desintegragao radioactiva do rAdio 226 conduz a radon com emissao 
simllltcl.nea de «particulas» a1£a. 

Sabendo que 0 numero atomico do radio e 88, escreva a equagao nuclear 
que traduz este processo. 

III 

Quando 0 dicromato de potassio (K Cr20) actua como oxidante, na z 
presenga de {l.cido su1£urico e em determinadas condigaes, pode verificar-se 

a existencia de su1£ato de cromio (Cr2(SOJ3) entre os produtos da reacgao. 

a) Qual e a valencia do cromio em cada urn daqueles dois compostos? 

b) Escreva as formulas dos iaes onde figura 0 cromio em cada urn 

claqueles sais indicando, para cada caso, se se trata de aniao ou de catiao. 

c) Como explica, a luz da teoria electronica, a alteragao de valencia 
sofrida pelo cromio, quando 0 dicromato de pot<'tssio se transforma em su1£ato 
de cromio? 

IV 

A reacgao de urn monodlcool saturado X com 0 metanoico da origem a 
um composto Y cuja formula empirica e CH 0 . z 

a) A que fun gao quimica pertence Y? Qual e a sua formula mole
cular? Justifique. 

b) Escreva a equagao qmmlca que traduz a referida reacgao, utili

zando f6rmulasracionais para representar os compostos organicos que nela 
figurarem e escrevendo por baixo dessas formulas os nomes das substancias 
correspondentes. 

c) Escreva a formula deestrutura de Y. 


