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1 9 7 2 CURSO COMPLEMENTAR 

Tempo: 1 h 30 min 2.8. Epoe a 

Prova esC'rita de Ciencias Fisico-Quimicas 

FfSICA 

I 

A figura 1 representa uma barra homogenea, de sec9<lO constante, com 
o pesb de 500 g-f e cujo comprimento tern 0 valor de 60 cm. A barra e mo
vel em torno de urn eixo E situado a 10 cm do centro de gravidade G. 

a) Determine 0 valor
E G do momenta do peso da barra

a---.....-I---4-+--+---t em rela9<lO ao eixo de rota
9ao E, e indique a direC9<lO~ 

10urn e 0 sentido desse momento. 

Fig. 1 b) Qual seria 0 valor 

do momento de uma for9a a 
aplicar na barra para a equilibrar nessas condi90es? Quais seriam a direc9ao 
e 0 sentido desse momento? Justifique. 

II 

.\Iergulhou-se em agua urn corpo C, de 
corticite, no qual se fixou certo peda90 de 

Ichumbo P e abandonou-se 0 corpo no seio 
Aguado liquido na posi9ao representada na figu

ra 2. 
Verificou-se que 0 corpo rodou no sen

tielo indicado' na figura. • n 
a) Apresente uma explica9ao para 0 \! c 

facto de 0 corpo ter rodado. 

b) 0 referido corpo viria a atingir 

lIma posi9ao de equilibrio esblvel? Justi Fig. 2 

fique. 

III 

1. Para evitar que determinado condutor electrico funda e neoessario que 
a potencia electrica nele dissipada nao ultrapasse 6 W. 

a) Qual e, portanto, expresso em caloria, 0 valor maximo da energia 
dissipada que 0 condutor pode suportar, por segundo, sem fundir? 

(J=4,18 J/cal.) 

V., s. f. f· 
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b) Sabendo que a resistencia electrica desse condutor tern 0 valor 
24 ohm, determine 0 maximo valor d€ tensao a que 0 condutor pod~ ser 
sujeito sem correr 0 risco de fundir. -. 

2. A figura 3 representa urn selen6ide em que 0 sentido da corrente e 0 

indieado. 

A 

1 1 

B 

Fig. 3 

Aproxima-se 0 solen6ide do polo norte de urn lman Sllspenso conforme 
sugere a figura. Havera atrac9ao ou repulsao? Justifique. 

IV 

Coloca-se, em £rente de urn espelho esferico, urn pequeno objecto linear, 
perpendicularmente ao seu eixo principal, e verifica-se que, seja qual for a 
distancia a que 0 obj,ecto se encontre daquele, a imagem formada e sempre 
virtual, direita e menor do que 0 objecto (Exclui-se 0 caso de 0 objecto estar 
encostado ao espelho). 

a) Como se pode verificar que uma imagem e virtual? 

b) 0 referido espelho sera. concavo ou convexo? Justifique. 

c) Sabendo que 0 valor do raio de curvatura do referido espelho e 
30 cm, determine 0 valor da distancia a que 0 objecto deve ser coloeado de
£ronte do espelho, para qU€ a grandeza da imagem entao farmada s·eja metade 
da grandeza do objecto. 

aUIMICA 

I 

1. Certa massa de hidrogenio ocupa urn volume cujo valor e 22,4 em::' 
nas	 condi90es normais de pressao e temperatura. 

Qual e 0 valor dessa massa ? Quantos Momos deverao estar contidos neb? 

(H-l,O Numero de Avogadro: 6,0 X 1()23) 

2. Fazendo borbulhar eloro numa solU9ao aquosa, quente, de potassa caus
tica obtem-se elorato de potassio alem de outros produtos. 

a) Esereva a equa9ao quimica que traduz esta reac<;ao.
 

b) Qual e a valencia do eloro no clorato de potassio?
 



II 

o ur&nio 239, que e radioactivo, da origem a um isotopo do neptul1io 

(Np) pOl' 'emissao beta. 0 nilmero atomico do uranio e 92. 

a)	 Escreva a eqna<;ao nuclear que traduz esse processo. 

b)	 Qual e a constitui<;fio do nilcleo dos Momos de Ul'anio 239? 

c) Apresente uma explica<;ao para 0 facto de este nilcleo poder emitir 
urn electrao animado de grande energia cinetica (particllia beta) apesar de 0 

electriio nao ser urn dos constituintes nucleares. 

III 

1.	 0 pH de determinada solll<;ao aquosa e 2,0. 

0) Qual e 0 valor da concentra<;ao, expresso em i6es-gramas pOl' litro, 
dos iDes hiclrogenio nessa solll<;ao? 

b) Sabendo que a solll<;ao foi obtida dissolvendo em ,iglla urn mole 
de um acido monoprotico de modo a 0 volume final da solll<;ao ser de urn 
litro, determine 0 gran de ioniza<;ao do acido nesta solll<;:lo. 

2. Escreva a equa<;ao qllimica que tradllz a ioniza<;ao do acido acetico 
em solu<;ao aquosa e explique a razao pOl' que, segundo a teoria de Bronsted, 
a aglla, nessa ioniza<;ao, se comporta como base. 

IV 

1.	 A fonnnia emplrica de uma monoamina primaria e CH"N.
 

a) Qual e a formula molecular dessa amina? Justifique.
 

b) Escreva a f6rmula racional do mesmo composto.
 

2. A polinwrizaqiio do acetileno conduz a um composto aromatico X que 
tratado com acido azotico (na presen<;a de c.lcido sulfllrico) da origem a urn 
composto Y. 

a) Escreva a formula de estrutllra do acetileno.
 

h) Qual e 0 nome do composto X?
 

c) Qual e a formula racional do composto Y?
 


