
I.A	 CHAMADA 

ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Cl:l.rSOS de f·orIlla<;ao industrial 

Escola	 , 3 de Julho de 1959 

----------- Elementos de Fisica e Quimica 

Se reparares hem na figura do lado, Yerificas que tens 
em equilibrio um sistema constituido pOl' uma roldana e 
uma alavanca. 

Desprezando os atritos e 0 peso das m£lquinas simples. 
responde as seguintes perguntas: 

a) Qual	 0 tipo de roldana representado na tigura? 

b) Qual	 0 tipo de alavanca? 

c) Qual	 0 peso do corro C·? 

o 

8 Ka-

d) Qual a for<;a que se exerce sobre 0 apoio representado pela letra 0 ( 

II
 

o oXlgelllo utilizado nas soldaduras e vendido, como sabes, em garrafas de a<;o. Supoe que, numa dessas 
garrafas, cuja capacidade e de 40 1, se encontra 0 oxigenio a uma pressao de 75 atmosferas. 

DAnois	 dllma sol(bdllra. :1 nrASS20 do oxiQ'Anio nAssn .o'nrrafa haixoll nar;l 70 :ltmosfAras. 



ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Cursos de forIllaQao iIldustrial 

Escola , 3 de Julho de 1959 

-- ------- Elementos de Fisica e Quimica 

Se reparares hem na figura do lado, verificas que tens 
em equilibrio um sistema constituido pOl' uma roldana e 
uma alavanca. 

Desprezando os atritos e 0 peso das mitquinas simples, 
responde as seguintes perguntas: 

a) Qual 0 tipo de roldanH representado na figu1'a? 

b) Qual 0 tipo de alavanca? 

o 

8 K3' 

-
c) Qual 0 peso do corpo C·? 

d) Qual a for<;a que se exerce sobre 0 apoio representado pela letra 0 ( 

II
 

o oXlgellio utilizado nas soldaduras e vendido, como sabes, em garrafas de a<;o. Supoe que, numa dessas 
garrafas, cuja capacidade e de 40 1, se encontra 0 oxigenio a uma pressao de 75 atmosferas. 

Depois duma soldadura, a pressao do oxigenio nessa garrafa baixou para 70 atmosferas. 
Responde ao seguinte: 

a) Qual 0 nome do apa1'elho onde deves tel' lido aquelas duas pressoes? 



b) Quantos litros de oxigenio, it pressao normal, se ga:-.taram naquela soldadura'? 

c) Se sabes qual foi a lei de que te serYiste para 0 dtlculo anterior, diz 0 seu nome e enuncia-a. 

III 

Como deves saber, a temperatura normal, m{txima, do corpo 11 umano e de 37°C:
 

a) Determina 0 yalor de:--sa temperatura expressa na escala Fahrenheit.
 

b) Indica a substancia termometrica usada nos tennometros clinicos. 

IV 

Quando estudaste as mudan<~as de estado, traYaste conhecimento com umas snbsti'incias que passayam do 
estado solido ao gasoso ou do gasoso ao solido, sem passarem pelo estado liquido : 

a) Que nome se d<.l a essa passagem ou mudall(~a de estado? 

b) Cita algumas substancias em que esse fenomeno se possa ,\Terificar. 

V 

Se colocares :3 espelhos pIanos em posi<;tw tal que forrnem entre Sl um certo angulo, ohter[ls 8 imagens. 

a) Determina 0 valor do ungulo que os espelhos formam entre si. 

b) Enuncia as leis da reflexao da 1uz. 



VI
 

Kuma lente convergente com a potencia de 4 dioptrias, colocas urn objecto a 15 cm da lente. 

a) Calcula a que distancia do foco estft 0 objecto. 

b) Caicula a que distancia da lente se forma a imagem do objecto. 

VII 

Kurn circuito electrico onde se ligaram :? lampadas em paralelo, uma de 60 \V e 220 V, e outra de 40 \V 
e 220 V, aplicaste a tensao de 220 V. 

'_ Hesponde ao seguinte question£uio : 

a) Qual a intensidade da corrente em cada lampada '? 

b) Qual a resistPncia electrica do tilaIllE'llto dE' cada l(lmpada "I 

c) Qual a despesa total das 2 lampadas, quando acesas ambas durante 6 horas, sabendo que 0 pre~o 

de cada k\"11 e de 1,5(30? 

VIII 

Jit Yiste, com certeza, um condensador electrico. 

a) Quais sao os sC'us elementos mais importantes '? 

b) Indica e define a unidade pratica de capacidade electrica. 



IX
 

Quiseste preparar amoniaco e escolheste as reagentes necessitrios. 

a) Quais foram esses reagentes? 

b) Escreye a equac;ao quimica que traduz a prepara<;;ao. 

c) 0 amoniaco e mais au menos llen50 do que a ar? J ustifica a resposta. 

d) Que nome tern a soluc;ao do amoniaco na agua? 

e) Cita algumas aplicac;oes do amoniaco. 

x 

J<i viste, certamente, pedras de cal. 

a) Como foram obtidas essas pedras? 

b) Qual e a nome dessas pedras de cal e qual a sua formula quimica"! 

c) Se essas pedras forem regadas com agua, que produto se forma? 


