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ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Cursos de fOrIlla()aO industrial 

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

A figura representa urn eorpo C solieitado pOl' duas for~as reetan
gulares e eoneorrentes, com intensidades respeetivamente de 18 e 24 kg. 

a) ~\Jem da intensidade, quais SriO os outros elementos earae
teristieos duma for~a? 

b) Hepresente grafieamente sobre a figura a resultante dessas duas for~as. 

c) Caleule 0 yalor exaeto da intensidade da resultante. 

d) Se 0 eorpo se desloear 75 em segundo a linha de ae~ao da resultante, isto e, se 0 ponto 0 se 
mover 75 em na diree~ao da resultante, qual sera 0 trabalho realizado pOl' aquelas duas for~as? 



II 

Ja viu certamente urn baHio subir lla atmosfera. 
Imagine que urn desses baloes, que via subir, se encontrava cheio com 10 000 I (nas condigoes p. t. u.) 

de urn gas que ja conhece, chamado hidrogenio. 
Suponha agora que 0 peso do baHio, quando vazio, era de 1282 g, que 0 seu volume, depois de cheio, 

media 4 m3, e que sabe ainda que 0 peso especifico do ar era de 1,293 g/dml, 
Responda as seguintes perguntas: 

a) Qual a intensidade da forga que inicialmente fez subir 0 baHio? 

b) Indique 0 nome do principio que explica essa subida e escreva 0 seu enunciado. 

III 

Sabe que 0 ponto de ebuligao do mercurio e de 6800 Fahrenheit. 

a) Conhece, com certeza, urn factor muito importante, que pode alterar aquele ponto de ebuligao. 
Indique qual e esse factor. 

b) Calcule 0 ponto de ebuligao do mercurio em graus centigrados. 



IV
 

A figura representa 0 segmento AB colocado em frente dum 
espelho concavo. 

A 

a) Construa geometricamente sobre a figura a imagem do 
segmento AB) dada pelo espelho esferico. 

--L..--+-----------tv b) Indique as caracteristicas dessa imagem. B c 

c) Se 0 raio de curvatura for de 48 em e a distancia do objecto (segmento AB) ao vertice V do 
espelho for de 60 rm, calcule a que distancia do espelho se forma a imagem. 

V 

Num vasa que continha 36 cm3 de alcool etilico a 10° C., mergulhou-se uma resistencia de 4 ohms. 
Fez-se depois passar atraves daquela resistencia uma corrente electrica de 6 amperes durante 10 segundos, 

e todo 0 calor libertado pela corrente foi absorvido pelo alcoo!. (0 peso especifico do alcool e 0,8 g/cm3). 

Calcule: 

a) A quantidade de calor absorvida pelo alcoo!. 

b) A temperatura maxima, em graus centigrados, atingida pelo alcool por virtude da passagem da 
corrente. 

o calor especifico do alcool e 0,0 cal/gO C. 

VI 

A figura mostra 0 esquema da preparac;ao laboratorial 
de urn gas muito importante que se pode obter aquecendo 
uma mistura de CI03K e Mn02. 

Responda ao seguinte: 

a) Que	 nomes tern os produtos que constituem 
a mistura e que estao aquecidos no fundo 
do tubo? 



b) Qual 0 nome do gas preparado e que se recebe no tuba A? 

c) Enuncie algumas das suas propriedades mais importantes. 

d) Qual 0 papel desempenhado pelo ~In02? 

e) Escreva a equaguo quimica que traduz aquela preparagao. 

VII 

o aluno dispoe de uma quantidade de enxofre com 20 % de impurezas. 

a) Calcule 0 volume de anidrido sulfuroso que podera obter, nas condigoes p. t. u., se queimar 
completamente 60 g daquele enxofre. (5 = 3:?). 

b) Determine 0 volume de oxigenio que for necessario para aquela combustao. 

VIII 
J a conhece alguns combustiveis gasosos.
 
Cite dois deles e indique resumidamente a maneira de os obter.
 


