
---------------------------

I.A CHAMADA 

ENSINO TECNICO PROfISSIONAL 

, 4 de Julho de 1961Esco!a 

Elementos de Fisica e Quimica 

Observa as figuras e responde ~lS seguintes perguntas: 

a) Como se chama e para que serve 0 aparelho que 
em qualquer das figuras esta a suspender 0 

cubo C? 

b) Que	 valor acusara 0 aparelho na fig. 1 se a suhs
tancia de que e feito 0 cubo Il1aci~o C tiver 
a c1ensidade de :?,u? 

ALCOOL.~ 

c) Se mergulhares 0 mesmo cubo no vaso com illcool (fig. 2) qual sera a indica<:~lO dada agora pelo 
aparelbo? (Densidade do illcool = 0,8). 

d) Em que principia te haseaste para responder it alinea anterior? Escreve 0 seu enunciado. 



II 

K um vasa que rontinha :209 g de itgua punt a :20° C. deitaste urn pedac:o de aluminio com 0 peso de 00 g, 
depois de 0 lwvercs antes aquecido ate fical' it temperatnra homogenea de 1000 C. 

Como sabes a temperatura da itgua subiu e a do aluminio desceu porter havido UIlla troca de calor. Con
sidera que nessa troca n£io houve perda de calor. 

a) Calcula a temperatura de equilibrio a que ficaram a itgua e 0 (Iluminio depois dessa troca tIe calor. 

X ota: 0 Calor especifico do nluminio t' de O,:?:? cal/gloO. 

b) Determina agora 0 equivalente em agua daquele pedac;o de aluminio. 

III 

A resistividade do cobre duro electolitico e de 0,0179 (J). mm:? 111 e a da liga constantan t' de 0.-19 (J). mm :!.m 

a) 0 que entendes pOl' resistividade duma substfincia? 

b) Qual 0 comprimento do fio de cobre duro electrolitico que terit a mesma resistellcia de um fio de 
constantan com 1 metro de comprimento mas de secc;£'to igual it do fio de cobre? 

c) Escre\'e 0 enunciado da lei de Ohm que esta relacionado corn as alineas anteriores. 



IV
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Ka figu1'a es tel inc1icada a passagem dum raio luminoso do 
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meio Ji para outro meio M' de clensidade diferente do daquele. I
I 

Trata-se, como sabes, do fenclIlleno da refrarQuo da luz. A / / 12---:
I

B----
a) Esrren~ em baixo, e a seguir ~tS letras, as desi


gnaGoes quc lite corresponclem.
 

R e It \ ,\ r-~ J 

d- I 

_1 f] e C! J 
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h) Escreye a lei da 1'e[1'ac\:1o. 

c) Segundo a figura, qu,tl dus llleio~, Jl ou JI', t" 0 1l1alS dens() ou. como tambem se diz, 0 mais refrin
gente? 

d) 8en"e-te dos valores indicados na tigura e explica a razao pOl'que 0 indice de refrac\uo do meio ill', 
em rela\uo ao aI', e de 1,O. 

e) Qual serit a velocidade de propagaQtlo da luz no mew ill', sahendo-se que 0 indice de ref1'ac<;uo 
C de 1,5. 

v 
ACIDO CLORIDRICO 

o esquema da figura sugcre a preparaQao de urn gas muito 
conhecido. 

a) De que gas se t1'ata? 

AGUA DE CAL QUE, 
A PRINCiPlo, TURVA 

CALCARIO 



b) Escreye a equa<;ao quimica que traduz essa prepara\~lO, 

c) Indica um outro processo para a obtenQuo deste meSIllO gas. 

d) Que	 substancia se forma quando, a principio, se del a turva<;ao da ligua de cal contida no copo que 
esta a recolher 0 gas? 

Escreve a equaQao que explica a turvaQuo. 

e) Sabes que, passado algum tempo, a turva<;ao pode desaparecer. 

Explica; porque? 

VI 

Ka destila<;ao seca da hulha, obtCm-se, como sabes, produtos de grande ,'alar industrial. 

a) Que nome tem a mistura gasosa obtida? 

b) Qual	 0 residuo solido que fica incrustado nas paredes da retorta onde se faz a destilaGao'1 

c) Indica uma aplica<;ao desse residuo solido. 

d) Que volume de ar t-;er£t necessario para a combustao completa de 24 kg de carbona existente nUIlla 
certa quantidade de hulha? (C = 1:?). 


