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ÄLGEBRÄ ELEMENTAR

I —CALCULO ALGÉBRICO

Notação algébrica; suas vantagens. Objeto da Al
gebra. Expressões algébricas : sua classificação. Valor 
numérico aritmético das expressões algébricas.

Adição e subtração. Redução de termos semelhan
tes.

Multiplicação de monomios e polinomíos. Polino- 
mios ordenados.

Numeros negativos. Generalização consequente para 
as definições e operações anteriores.

Potências algébricas de expoentes inteiros. Qua
drado e cubo de um poiinomio.

Divisão algébrica.
Condição de divisibilidade de um poiinomio ra

cional e inteiro, ordenado em relação á uma letra 
por um binomio do 1.° gráu. em relação á mesma
letra.

Caso particular do divisor da forma =f Lei 
do quociente.

Condições de divisibilidade de um poiinomio ra
cional e inteiro, ordenado em relação a uma letra 
por um produto de binomios do 1.° gráu, em rela
ção á mesma letra. Diversos caracteres de divisibili
dade. Polinomíos idênticos. Polinomíos identicamente 
nulos.
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Metodo geral dos coeficientes a determinar. Apli
cação ao estudo das condições de divisibilidade de dois 
polinomios e á decomposição em fatores. Maximo comum 
divisor e menor múltiplo comum algébrico de polinomios.

Frações algébricas.
Radicais algébricos.
Formas singulares das expressões algébricas.
Teoria dos limites. Exemplos de limites.
Raiz quadrada de um polinomio pelo metodo dire

to e pelo dos coeficientes a determinar.
Expoentes negativos e fracionários.
Identidades algébricas. Verificação das formulas al- |  

gebricas.
Desigualdades algébricas.

II —  EQUAÇÕES EM GERAL. EQUAÇÕES DO 1.° GRÁU.

Definições. Classificação das equações. Sistemas de 
equações.

Princípios gerais relativos ás equações, considera
das isoladamente.

Aplicação á resolução da equação do 1.° gráu, de 
uma incognita. . Discussão da formula.

Princípios relativos aos sistemas de equações.
Aplicação á resolução do sistema geral de duas 

equações do 1.° gráu, de duas incognitas. Discussão das 
formulas.

Resolução de um sistema de equações do 1.° gráu, 
em que o numero de incognitas é igual ao de equa
ções. Métodos gerais.

Caso em que o numero de incognitas é superior 
ou inferior ao de equações.

Inequações. Principios relativos. Sistemas de ine
quações.

Problemas do 1.° gráu, com uma ou mais incognitas.
Interpretação das soluções negativas.
Discussão dos problemas.
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III —  EQUAÇÕES DE GRÁU SUPERIOR AO 1 .°  E , EM PARTI
CULAR, EQUAÇÕES DO 2 .°  GRÁU.

Resolução da equação geral do 2.° gráu, de uma 
incognita. Casos particulares.

.je* Relações entre os coeficientes da equação geral e
1 suas raizes. Aplicações.

Soma de potências semelhantes das raizes. 
Aplicação ao calculo de expressões contendo as rai

zes sem a resolução da equação.
Equações cujas raizes satisfazem a condições dadas

•  ou cujas raizes são ligadas ás de outra equação dada, 
por condições dadas.

Relação entre os coeficientes de duas equações do 
2.° gráu, de uma incógnita, cujas raizes guardam entre 
si dependencia.

Discussão da formula de resolução da equação geral 
do 2.° gráu. Forma algébrica geral do imaginario raiz.

Trinomio do 2.° gráu, de curso variavel. Sua de
composição em fatores do 1.° gráu. Estudo do sinal 
do trinomio.

Inequações do 2.° gráu.
Equação biquadrada: resolução da equação geral e 

discussão da formula.
Trinomio biquadrado. Sua decomposição em fato- 

^  res do 1.° gráu. Estudo do sinal do trinomio biqua
drado.

Transformação das expressões da forma

y A =F I

Equações reciprocas do 4.° gráu.
Equações binômias que se podem resolver pela Al

gebra elementar.
Equações trinomias.
Sistemas de nequações de incognitas, sendo uma

do 2.° gráu e as outras do 1.° gráu.
Casos em que se póde resolver diretamente um sis

tema de nequações de nincognitas, em que duas equa
ções são do 2.° gráu e as outras do 1.°.



Sistemas resolvidos por artifícios de calculo.
Problemas do 2.° gráu. Resolução e discussão.

IV —  PROGRESSÕES E LOGARITMOS

Progressões por diferença.
Progressões por quociente.
Teoria elementar dos logaritmos.
Logaritmos vulgares. Disposição e uso das taboas.
Juros compostos.
Anuidades.

V —  FUNÇÕES

Funções e variaveis. Função detalhada de uma va- 
riavel. Definição de maximo e minimo. Generalidade 
sobre o estudo da variação de uma função.

Estudo da função linear. Sua representação grafica.
Metodo elementar para determinação do maximo e 

minimo, no caso de função do 2.° gráu.
Variação e construção das curvas representativas das 

funções: trinomio do 2.° gráu, quociente de dois bino- 
mios do l.° gráu, trinomio biquadrado, quociente de dois 
trinomios do 2.° gráu.

Teoremas elementares relativos a máximos e mini- 
mos. Métodos de Grillet.

VI — ANALISE COMBINATÓRIA

Arranjos. Permutações. Combinações.
Formulas do Binomio de Newton.
Permutação e combinações com repetição. Potên

cia e raizes de um polinomio.

ALGEBRA SUPERIOR
(c o m p l e m e n t o s )

Determinantes. Propriedades fundamentais. Desen
volvimento do determinante de gráu Regra de Sorrus.
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Resolução de um sistema de equações de 1.° 
gráu a n encognitas. Regra de Cramer.

, Imaginários. Operações. Representação geométri
ca. Formula de Moivre.

Series. Critérios de convergência. Exemplos.
( X  \ m

1 -F quando

cresce indefinidamente.
Classificação das funções. Derivado. Derivadas 

das funções simples. Função de função. Função in
versa. Funções circulares diretas e inversas. Função 
composta. Função implícita,. Função inteira, formula de 
Taylor.

Expoentes incomensuráveis.
Estudo da função exponencial. Logaritmos consi

derados como expoente e identidade com os definidos 
por progressões

( TEORIA GERAL DAS EQUAÇÕES)

Teoremas gerais. Relação entre os coeficientes e 
as raizes. Teorema de Rolle.

Separação das raizes reais de uma equação.
Teorema de Descartes.
Teoria das raizes iguais.
Transformação das equações. Limite das raizes.
Métodos de Newton e do Lagrange.
Equações do 3.° e 4.° gráus. ,
Raizes comensuráveis. . Raizes incomensuráveis. Mé

todo de Newton.
Decomposição de frações racionais.

GEOMETRIA
1.» PARTE -  QEOMETIA PLANA

I —  LINHA RETA,

Definições. Objeto da Geometria. Divisão. 
Angulos : angulo reto, ângulos adjacentes, anguíos 

Opostos pelo vertice. Bissectrizes : propriedades das bis-
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sectrizes de ângulos adjacentes suplementares e de ângu
los opostos pelo vertice.

Triângulos: definições. Propriedades dos triângu
los isoceles. Casos fundamentais de igualdade de triân
gulos quaisquer.

Propriedades usuais dos triângulos. Comparação ^
da linha reta com as poligonais dos mesmos extremos A
e das poligonais convexas de extremos comuns.

Perpendiculares e obliquas. Igualdades de triângu
los retângulos. Definição de logar geometrico. Pri
meiros logares geométricos.

Teoria das paralelas. Angulps de lados respetiva
mente paralelos ou perpendiculares.

Soma dos ângulos de um triângulo. Soma dos ân
gulos internos e externos de um polígono. Numero de 
diagonais de um poligono.

Quadriláteros. Propriedades do paralelogramo, do 
retângulo, do losango, do quadrado e do trapézio. Pro
priedades do trapézio isoceles.

Estudos dos principais sistemas de linhas concur
rentes no triângulo.

II — CIRCUNFERÊNCIA

Definições. Propriedades dos diâmetros.
Dos arcos e das cordas. Perpendiculares e para- 

leias no circulo.
Tangentes e normais á circunferência.
Posições relativas de duas circunferências.
Medida de ângulos. Modos de divisão da circun

ferência. Angulos inscritos, exinscritos e de segmento. 
Angulo de duas secantes. Lugar dos pontos donde se 
vê uma reta dada, sob angulo dado. Quadrilátero in
scrito. Quadrilátero inscrito e circunscrito.

Problemas gráficos em geral. Instrumentos empre
gados no desenho geometrico ■ descrição, verificações 
e uso, com aplicações.

Construção de artgulos, de triângulos, de perpen
diculares, de paralelas e de tangentes.

Circules inscrito, circunscrito e exinscrito a um tri
ângulo. Segmento capaz de um angulo dado.



Ill —  FIGURAS SEMELHANTES

Linhas proporcionais no triângulo.
Semelhança de triângulos e de poligonós.
Relações métricas entre os diferentes elementos re- 

tilineos de um triângulo e de um quadrilátero.
Calculo das alturas, medianas, bissectrizes e raios 

dos círculos circunscrito, inscrito e exinscrito a um tri
ângulo. Teorema de Ptolomeu, relativo ao quadriláte
ro inscrito.

Transversais. Teorema de Menelau, Pascal e Ceva.
Linhas proporcionais no circulo. Antiparalelas.
Problemas relativos a linhas proporcionais. Divi

são de retas, sob condições dadas. Quarta proporcional 
a tres retas. Terceira proporcional a duas retas.

Construção de duas retas, conhecendo sua soma ou 
sua diferença e seu produto. Linha cuja relação a uma 
linha dada seja igual á relação dos quadrados de duas 
linhas dadas. Linha cujo quadrado esteja para o qua
drado de uma linha dada numa relação dada.

Divisão de uma reta em média e extrema razão.
Construção de circulos e retas, satisfazendo a condi

ções dadas.
Construção de poligono semelhante a um poligono 

dado.
Construção das expressões algébricas.

IV —  POLÍGONOS REGULARES —  MEDIDA DA 

GIRCUNFERKNCIA

Definições. Propriedades gerais dos poligonos re
gulares.

Problemas relativos a poligonos regulares.
Inscrição dos principais poligonos regulares em um 

circulo. Calculo dos lados. Poligonos cicunscritos.
Medida da circunferência. Avaliação dos ângulos 

em partes do raio. Determinação da relação da circun
ferência ao diâmetro, pelos métodos dos perímetros e 
dos isoperimetros.
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V —  AREAS

Area do retângulo, paralelogramo, triângulo, tra
pézio e poligono qualquer.

Relações entre a area do triângulo e seus lados e 
raios dos circulos circumscrito, inscrito e exinscrito.

Area do setor poligonal regular e do poligono re
gular.

Area do circulo, setor circular e segmento circular.
Relação entre areas de figuras semelhantes: polí

gonos, triângulos, circulos, setores e segmentos circulares.
Quadrados construídos sobre os lados de um tri

ângulo.
Poligonos semelhantes, construídos sobre os lados 

de um triângulo.
Problemas gráficos sobre as areas : transformar um 

poligono em triângulo equivalente e em quadrado equi
valente; transformar uin poligono em outros equivalen
tes e semelhantes a um poligono dado; dadas duas fi
guras planas semelhantes, construir uma outra seme
lhante e igual á soma ou diferença das primeiras.

Problemas sobre divisão de triângulos e poligonos 
em condições dadas.

2.® PARTE-GEOMETRIA NO ESPAÇO

I —  PLANO

Propriedades fundamentais relativas ao plano e á 
linha reta.

Retas e planos perpendiculares.
Retas e planos paralelos.
Projeções sobre um plano. Angulo de uma reta com 

um plano. Menor distancia de duas retas, não situadas 
em um mesmo plano.

Angulos diédros.
Planos perpendiculares.

II — ANGULOS POLIEDROS

Definições. Propriedades fundamentais dos ângu
los triedros e dos ângulos poliedros. Triedro suplemen
tar. Casos fundamentais da igualdade de triedros.
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Lugar dos pontos equidistantes das faces de um 
triedro : generalização. Lugar dos pontos equidistantes 
das arestas de um angulo triedro : generalização.

Planos concurrentes no angulo triedro.

I ll —  POLIEDROS

Definições. Teoremas gerais relativos ao prisma, e 
em particular ao paralelepípedo.

Area lateral e total do prisma.
Prisma reto equivalente a um prisma obliquo.
Volume do paralelepipedo retângulo, do reto e do 

obliquo.
Volume do prisma. Igualdade de prismas.
Teoremas gerais relativos á pirâmide.
Area lateral e total da pirâmide regular e do tronco 

de pirâmide regular. Igualdade das pirâmides.
Volume da pirâmide.
Volume dos troncos de pirâmide de bases paralelas.
Volume do tronco de prisma triangular.
Area e volume de um poliedro qualquer.
Semelhança de poliedros.
Figuras simétricas.

IV — CORPOS REDONDOS

Propriedades gerais da superficie cilindrica circular.
Cilindro circular: area e volume.
Propriedades gerais da superficie conica circular.
Cone circular: area e volume.
Superficie cilindrica e conica, cilindro e cone de 

revolução.
Troncos do cone. Area e volume do tronco de cone 

de revolução de bases paralelas.
Esfera. Propriedades gerais fundamentais.
Plano tangente e plano normal. Cone e cilindro 

circunscrito á esfera.
Posições relativas de duas esferas e planos tangen

tes comuns. Planos tangentes comuns a tres esferas.



Polígonos esfericos e triângulos esfericos : proprie
dades deduzidas dos ângulos poliedros e triedros cor
respondentes.

Problemas gráficos fundamentais sobre a esfera. 
Construção de triângulos esfericos.

Teoremas relativos ás areas geradas por uma reta 
e um poligono regular.

Area da zona esferica. Area da esfera.
Area do fuso, do triângulo e poligonos esfericos. 
Teoremas sobre os volumes gerados por um triân

gulo ou setor poligonal regular.
Volumes do setor esferico, da esfera, do anel esferico 

e do segmento esferico.
Volume da cunha esferica e da pirâmide esferica. 
Esferas inscrita, circunscrita e exinscrita a um tetrae-

dro.

TRIGONOMETRIA RETILINEÄ

Objeto da Trigonometria. Generalização das noções 
de arco e angulo. Arcos e ângulos complementares e 
suplementares.

Linhas trigonométricas de um arco e de um angulo. 
Circulo trigonométrico.

Variação das linhas trigonométricas.
Linha trigonométrica de arcos iguais e de sinais 

contrários, de dois arcos cuja soma ou diferença é um 
numero inteiro de semicircunferencias.

Arcos correspondentes a uma mesma linha. Redu
ção de arco ao 1.° quadrante.

Relações fundamentais entre as linhas de um arco.
Calculo das linhas em função da tangente. Linhas 

de alguns arcos deduzidas das propriedades dos poli
gonos regulares.

Adição algébrica de arcos: objeto do problema 
geral. Seno, coseno e tangente da soma ou diferença 
de dois arcos; generalização das formulas. Linhas tri
gonométricas de uma soma algébrica de arcos.



Multiplicação : objeto do problema geral. Calculo 
das linhas trigonométricas de múltiplos consecutivos e 
sucessivos de um arco. Em particular, calculo do seno, 
coseno e tangente do duplo e do triplo de um arco.

Divisão de arcos: objeto do problema geral. Cal
culo do seno, coseno e tangente do arco. Bi-secções 
sucessivas de um arco.

Expressões logarítmicas. Transformação de soma ou 
diferença de senos, cosenos ou tangentes em expressão 
logarítmica. Transformações resultantes das relações 
entre estas mesmas diferença e soma. Transformação de 
algumas expressões simples usuais.

Metodo dos ângulos auxiliares. Aplicação ás raizes 
da equação do 2.° gráu

Identidades trigonométricas. Identidades condicio
nais.

Equações trigonométricas. Resolução de equações 
e sistemas mais usuais.

Resolução trigonométrica da equação do 2.° gráu.
Formas singuïares e limites importantes das expres

sões trigonométricas.
Máximos e minimos das expressões trigonométricas.
Construção das taboas trigonométricas. Formula de 

Simpson. Formulas de verificação.
Descrição e uso das taboas.
Relações entre os elementos de um triângulo re

tângulo.
Casos fundamentais de resolução de triângulos re

tângulos.
Relações entre os elementos de um triângulo qual

quer.
Casos fundamentais de resolução de triângulos 

quaisquer.

TRIGONOMETRIA ESFERICA

Teoremas e formulas relativas a triângulos retângu
los e triângulos retiiateros.



Formulas relativas a triângulos quaisquer:
a) relação dos senos ; b) relações entre tres lados 

e um angulo ; c) relações entre cinco elementos ; d) re
lação entre dois lados, o angulo compreendido e o oposto 
a um deles; e) relação entre tres ângulos e um lado.

Formulas logarítmicas. Formulas de Borda, Delam- 
bre e Néper.

Excesso esférico. Principais expressões.
Casos fundamentais de resolução de triângulos re

tângulos.
Casos fundamentais de resolução de triângulos reti- 

lateros.
Casos fundamentais de resolução de triângulos quais

quer.

ELEMENTOS DE GEOMETRIA 
ANALÍTICA

(g e o m e t r ia  a d u a s  d im e n s õ e s )

Sistemas de coordenadas. Equação natural de uma 
curva. Transformação de coordenadas. Classificação 
das linhas.

Equações da reta, circunferência, elipse, hiperbole 
e parabola.

Equações da lemniscata, cissoide, conchoide, estro- 
foide. Equações paramétricas. Equações da epicicloide, 
hipocicloide e cicloide. Construção da equação do 1.° 
gráu. Coordenadas da origem, coeficiente angular. Di
versas fórmas da equação da reta. Angulo de duas retas. 
Retas paralelas. Retas perpendiculares. Retas satisfa
zendo a condições dadas. Distancia de dois pontos. 
Distancia de um ponto a uma reta. Feixes de retas. 
Equação da circunferência de circulo. Circules satis
fazendo a condições dadas. Tangente ao circulo.

Logares geométricos : exemplos. Discussão da equa
ção geral do 2.° gráu a duas variaveis. Classificação 
das linhas do 2.° gráu. Redução da equação. Tangen
tes, normais, assintotás, centros, diâmetros, eixos.



NOÇÕES DE GEOMETRIA DESCRITIVA

(s is t e m a  d e  d o is  p l a n o s  d e  p r o j e ç ã o )

Convenções.
Representação do ponto — diferentes posições.
Representação da reta — diferentes posições.
Representação do plano — diferentes posições.
Rebatimento de um plano vetical ou de um plano 

de topo. Traços de uma reta.
Angulos de uma reta com os planos de projeção. 

Verdadeira grandeza da distancia entre dois pontos. Re
tas paralelas.

Intercecção de planos dados pelos seus traços. In- 
tercecção da reta e plano. Intercecção de planos dados 
pelas retas concurrentes.

Distancia de um ponto a um plano. Angulos de 
um plano com os planos de projeção. Representação 
de prismas e pirâmides repousando pela base no pla
no horizontal. Secções por planos, verticais, horizon
tais e de topo.

DESENHO GEOMETRICO

Instrumentos de desenho geometrico. Verificações. 
Convenções.

Problemas gráficos de geometria.
Epuras sobre representações de prismas e pirâmi

des, nos casos previstos no programa das Noções de 
geometria descritiva.

FISICA
in t r o d u ç ã o

Hipóteses em Fisica.— Necessidade das hipóteses.
Objeto da Fisica.
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D ivisib ilidade da m ateria.  —  Divisibilidade meca- 
nica da materia. As rnoleculas. Os atomos. Os cor
púsculos. O éter.

Força.— Origem da noção de força. Inércia da ma
teria. Definição de força. Ação das forças sobre um 
ponto. Ação das forças sobre um corpo rigido. Me- 
dida das forças.

Movimento. —  Composição do movimento. Diver
sas especies de movimento. Massa. Medida dinarnica 
das forças. Quantidade de movimento. Exemplo de 
movimento periodico. Força centrifuga.

Trabalho e energia. — Noção do trabalho. Diver- i
sas fórmas possíveis do mesmo trabalho. Maquinas. 
Alavancas. Energia cinética. Energia armazenada. Po
tência. Energia potencial e atual. Principio da conser
vação da energia. Equivalente mecânico do calôr. De
gradação da energia. Fenomenos reversíveis e irrever
síveis. Unidades mecanicas antigas e modernas.

Duas grandes divisões : O
derável,

Na primeira grande divisão temos os capítulos :
Os mundos. — Estatica e dinarnica dos mundos, que '

forma uma ciência particular — A ASTRONOMIA — e 
não é estudada em Fisica.

Dos corpos em presença da — Peso. Quali
dade do peso. Massa e peso absoluto. Medidas. Den
sidades.

Este capitulo tem as subdivisões seguintes :
A) Estatica dos corpos pesados.
B) Dinarnica dos corpos pesados. ^

A) Estatica dos corpos pes
Caso dos solidos:Condições de equilíbrio. Ba

lanças de braços iguais. Metodo da dupla pesada. 
Condições de sensibilidade da balança. Outros tipos 
de balança. Densidade dos solidos.

FÍSICA



Caso dos líquidos:Equilíbrio dos líquidos. E-
quilibrio na massa liquida. Equilibrio superficial. Cen
tro de empuxo — verificação experimental. Paradoxo 
hidrostático. O tonel de Pascal. Vasos comunicantes. 
Sifão. Principio de Arquimedes. Corpos flutuantes. 
Areometros. Densidade dos liquides.

Caso dos gazes:Pressão exercida por um gaz
pelo seu peso. Pressão atmosférica. Barometros de 
mercúrio. Experiência de Torricelli. Barometros prá
ticos. Barometros aneróides. Bombas. Aerostatos. Den
sidade dos gazes.

A) Estatica dos corpos pesados (cont.)
movei dos corpos pesados.  pên

dulo simples e pêndulo composto. Aplicações.
B) D inam ica dos corpos  —

Leis da queda dos corpos. Estudo experimental.
Balistica — Projétil lançado verticalmente e obliqua

mente. <_
Dos corpos sobre a terr—

Neste capitulo, que não tem subdivisões, será estu
dada: a atração mutua de dois corpos terrestres. Ve
rificação experimental. Calculo da massa da terra.

As moléculas : divisibilidade da materia. Molécu
las. Molecula-grama. Peso molecular.

Este capitulo se subdivide em:
A) Estatica das moléculas ; as moléculas se atraem. 

Natureza da coésão : equilibrio interno dos corpos ; calor 
e energia cinética das moléculas. Temperatura e quan
tidade de calôr. Avaliação das temperaturas e das quan
tidades de calôr. Causas que modificam a temperatura 
dos corpos. Zero absoluto.

Nesta subdivisão (A) distinguimos : so-
lidos;  efeito das modificações das energias cinéticas in
ternas dos solidos. Dilatação—estudo mais ou menos 
comoleto. Relação entre a energia cinética total de um 
corpo e a energia media das moléculas. 
fico e calorim etria  (noções).

Caso dos líquidos.  —  Passagem do estado solido ao
estado liquido e reciprocamente. Fusão e suas leis. So
lidificação e suas leis. Calor latente de fusão. Super-



fusão. Efeito da variação da energia cinética molecu
lar nos liquidos. Dilatação dos líquidos. Coeficiefite. 
Termometria. Relação entre a energia cinética total e 
energia media das moléculas. Calor especifico dos li
quidos. Coésão e tensão superficial dos liquidos. Efei
to das pressões exteriores sobre liquidos. Principio 
de Pascal. Prensa hidraulica.

Caso dos gazes. —  Formação de vapores por eva
poração ou ebulição : evaporação. Expansibilidade dos 
gazes. Vaporização e suas leis. Ação das modificações 
da pressão e temperatura sobre o equilíbrio interno dos 
gazes: Qaz perfeito. Efeito da pressão a temperatura 
constante. Lei de Mariotte, demonstração experimen
tal. Efeito da temperatura a pressão constante, lei de 
Qay-Lussac. Coeficiente de dilatação dos gazes. Tem
peratura absoluta.

Relação entre a energia cinética total e media das 
moléculas : os dois calores especificos dos gazes (noções).

Analogias entre os gazes e solidos dissolvidos (no
ções).

Os tres estados da materia.
B) Vibrações moleculares no ponto de vista fisico.

Caso dos solidos  — Vibrações longitudinais e trans
versais (noções).

Caso dos liquidos  — Vibração na massa liquida in
definida. Vibrações superficiais. Comprimento de onda 
(noções).

Caso dos gazes  — Origem das vibrações nos gazes.
Velocidade de propagação (noções).

C) Equiiibrio forçado das moléculas. Vibrações 
das orbitas moleculares. Vibrações sob o ponto de 
vista fisiologico: natureza do som. Propagação do som. 
Generalidades do som. Sintese e analise. Sons musi
cais (noções).

D) Dinamica das moléculas.
Caso dos solidos  —  Elasticidade. Dutibilidade. Ex

tensão e compressão dos solidos (noções).
Caso dos liquidos  —  Mobilidade dos liquidos. Car

neiro hidráulico. Viscosidade (noções).



Caso dos gazes. — Mobilidade dos gazes. Viscosi
dade. Livre percurso das moléculas (noções).

Os atomos. Divisão da molécula.
O estudo desta parte pertence mais á Quimica do 

que á Fisica.
Os corpúsculos. Historico. Interpretação dos fe

nômenos eletricos.
A) Estatica dos corpúsculos : atrações e repulsões 

eletricas. Eletrização por atrito e por contáto. A in
fluencia eletrica. Disposição das cargas sobre um con
dutor. Condições de equilíbrio eletronico. Maquinas 
eletrostaticas (noções).

B) Dínamica dos corpúsculos : Definição da cor
rente eletrica. Efeito das correntes. Intensidade e di
reção da corrente eletrica. Analogia hidraulica. Tra
balho. Unidades praticas. Corrente continua e alter
nativa (noções).

Correntes devidas a causas exteriores. Corrente 
nos liquides: pilhas (noções). Corrente nos gazes. Na
tureza da condutibilidade nos gazes. Descarga destru
tiva. Potencial explosivo. Efeito da temperatura e da 
pressão. Influencia do gráu de vasio (noções).

Corrente nos metais. Condutibilidade dos metais.
O imponderável.

Natureza do éter. Existência, propriedades e de
finição do éter. Ação do éter sobre os nossos senti
dos. Opinião dos fisicos sobre o éter.

Tensões no éter. Campo eletrico. Linhas de força 
e campo eletrico. Traçado automatico.

Energia cinética do éter e campo magnético. Inér
cia dos eletrons. Linha de força. Pólos. Campo ma
gnético produzido no éter pelas correntes eletricas re- 
tilineas ou solenoides e as reações dos diferentes cam
pos uns sobre os outros. Campo magnético produzido 
no éter pelas correntes circulares e as reações de uma 
sobre a outra.

Inércia do éter. Indução eietro-magnetica.
Oscilações no éter. Ação da corrente de alta fre

quência sobre o éter. Oscilações eletricas : oscilações 
magnéticas e oscilações eletro-magneticas.



20

Observação:Os capítulos relativos ao im p o n d e 
r á v e l  serão estudados em ligeiras noções. Do ulti
mo capitulo será destacada a parte de oscilações eletro
magnéticas, na qual as ondas luminosas serão estuda
das com mais detalhe.

QUÍMICA
Corpos simples e compostos. Analise e sintese. £■

Diferença entre um tratamento fisico e quimico. De- ™
finição da Quimica, Misturas e combinações.

Leis ponderais das combinações e leis volumé
tricas.

Teoria atômica. Moléculas e atomos. Hipótese de 
Avogrado e de Ampère.

Pesos moleculares convencionais. Determinação dos 
pesos moleculares convencionais.

Pesos atomicos convencionais. Atomos convencio
nais. Determinação dos pesos atomicos convencionais. 
Atomicidade.

Volume molecular convencional e volume atomico.
Notação e nomenclatura quimica.
Formulas e equações quimicas. O que lemos em 

uma formula e em uma equação quimica. Determina
ção dos coeficientes.

Outros métodos de determinação dos pesos mo
leculares e atomicos. Leis de Raoult. Lei de Dulong 
e Petit. Cristalização e isomorfismo. Polimorfismo.
Lei da simetria. Hemiedria. Isomorfismo e sua lei.

Valencia. Determinação da valência. Radicais. For- .  
mulas de constituição. Isomeria fisica. Polimerias. Iso- 
meria quimica e otica. Formulas estereoquimicas.

Funções quimicas em quimica mineral.
Classificação dos corpos.
Afinidade.
Estabilidade.
Termoquimica (noções).
Oxidações e reduções (noções).
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Reações reversíveis. Equilibrios químicos (noções). 
Lei de Bertholet.

Mecanismo das reações (noções).
Modos de favorecer as reações.
Modos de efetuar as reações.
Os processos da quimica mineral.
Ligeiras noções sobre Hidrogênio — Cloro — Bromo

— Iodo — Oxigênio — Agua — Enxofre — Azoto — Ar at
mosférico — Arsênico — Fosforo e carbono.

Ligeiras noções sobre Potássio — Sodio — Calcio— 
Magnezio — Zinco — Ferro — Manganez — Niquel — Es
tanho — Chumbo — Cobre — Mercúrio — Ouro e Platina.

Ligeiras noções sobre as series Hidrocarburetos 
saturados de cadeia reta e ramificada — Hidrocarburetos 
não saturados — Hidrocarburetos ciclicos—Alcool—Acido
— Aldeido — Eter — Sais — Acetonas—Amidos—Nitrilas.

Noções sobre a industria das côres e dos perfumes.




