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Quimica 

Suponha que 0 corpo A est[l sujeito apenas a ac<;:ao das -! fOl'Qas rectan 6 ~g 
gulates representadas nn figura. 

a) l\Iostre g1'aficamente qual e 0 sentido e a direc<;rlO do desloca

mento do corpo.
 

b) Determine 0 yalor numerico da intensidade da resultante destas 
4 for<;as. 

4 ~9 

II
 

o yaso indicado na figura contelll urn liquido de densidade 1,2 e nele se 
y{; ime1'so um cuba maciQo de cobre, Ii, com 8 CIll de aresta. 

o peso especifico do cob1'e e de 8,5 g/cm:1• 

Calcule:
 

a) 0 peso apa1'ente do cuba de cobre.
 

b) .A pressrlO que 0 liquido exerce sabre a face superior do cubo. 



III 

Dentro de uma banheira, ebtit preparado am lJallho de 1201 de £tgua a 35°0 . 
.Ao fim de certo tempo, a £tgaa arrefeceu e a sua temperatura haixoa para 25°C. 

a) Exprima 0 yalor da tlesrida de temperatura (10°C) em graas Fahrenheit. 

b) ealcule 0 calor perdido pela £lgaa durante aquele arrefecimento. 

~Yuta: Para maior exacti(lao do d.1calo, suponha que a £lglla epara. 

IV 

] 

A 

f o r' 

..:\.. figura representa um ohjecto AB, colorado em frente duma 1ente 
COllYergente. 

a) Que lente8 COIlYergentes conbece? 

b) Construa geomCiricamente a imagem do objecto AB, dada pela lente. 

c) Indique as caracteristicas da imagem. 

d) Determine a que distfmcia da lente se forma a imagem, para ultla dist£incia focal de 2f) em e uma 
distancia de 30 em, do oujecto ao contro 6ptico. 



v
 
Obserye com atengao a figura, onde se representa nm circuito 

electrico que inelui urn aeumulau.or de 6 Yolts, duas lilmpacins de 
incandesc{ineia com indica\ao das respeeti"as earaeteristieas e dois 
nparelhos de medida. 

a) Caleule a resisttincin electriea do tilamento de caJa 
lumpada. 

b) Se feehar 0 circuito no interruptor J. a corrente passara em ambas as li1mpadas mas rom uma 
ilumina\tlO llluito fraea. Porqne? 

c) Quanto marcarao entao os aparelhos A e r", l'especti \'amente ? 

VI 

a) Se fizesse ardor 0 enxofre no seio tlo oxig.~nio, que se formaria '? 

I)) Calcule 0 volume de oxigenio (nas cOJHli<;()es p. t. n.) necessario para queimar completamente ~-!- g 
de enxofre. (0 cc-c 16 S:::= 32). 

c) Se ao produto form1.111o nessa eomLustrlO adicionar ugua, que obteni'? 

VII 

o [lcido clorldrico e urn procluto muito impol'tante. 

a) Como poderia fazer 11 sua prepara(}lo, liO lnborat6rio? 



b) Escreva a equa<:ao quimica que traduz essa prepara(:ao. 

c) Como poJeria reconhecer 0 g[lS [lcido cloridrico? 

VIII 

a) Quo ontende pOl' uma fermentat;~lO alc061ica? 

b) Que entende pOl' uma reac<:~lO exotermica '! Cite um exemplo. 

c) Quais sao os metai:-- que entram na constitui<;t"w do bronze 'I 

d) Quais sao os metais que ontram na constituiQao do latao '! 


