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I. A CHAMADA 

ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Oursos de forlll.a<;ao iIl.dus-trial 

-- Elementos de Fisica e Quimica 

A figura 1, representa um vasa cilindrico com dois liquidos nao misciveis, agua desti
lada e azeite de densidade igual a 0,9. 

a) Qual dos liquidos A ou B) e 0 azeite? J ustifique a resposta. 

Fig. 1 

b) Suponha que introduzia no vasa um cuba maciQo com 2 em de aresta, feito de 
prata, de densidade igual a 10, suspenso pOl' um fio, de um dinam6metro, 
de tal modo, que metade do volume do cubo ficasse mergulhado no liquido B 
e a outra metade, no liquido A) como se mostra esquematicamente na figura 2. 
Que peso acusaria 0 dinam6metro nessas condiQoes? 
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Fig. 2 
A figura 3 representa um term6metro graduado nas escalas centigrada e Fahrenheit. 

a) Em que efeito do calor se baseia a construQao destes aparelhos? 

C F 
100 212 

b) Que grandeza fisica podemos avaliar com os term6metros? 

8 50 122 

A 20 

c) Determine 0 valor da escala F correspondente ao valor 20° da escala C. 
32 



d) POl'	 introduc;ao do term6metro nurn banho, 0 mercurlO passou un graJuagao .A (:?Oo C) - tempera
tura do ambiente - para a gradml<;ao IJ (50 0 C) - temperatura do banho -. Desprezundo a 
dilatagao sofrida pelo vidro, calcule 0 aumento de volume "erificado no mercurio, suponJo que 
o seu volume, antes da introduc;ao do term6metro no banho, era de O,J cm3• Coeficiente de 
dilata<;ao real do mercllrio 0,00018. 

-
e) Atendendo ao yalor que determinou nn alinea anterior, calcule a diferen<;a de nive] AB, supon1lo 

que 0 tuba capilar pOl' onde sobe 0 merclll'io tern a sec<;ao de 0,lmm2• 

III 

a) De	 que tipo e a lente a que se dlL 0 nome de olfjectira numa maquina fotogrid1ca? 

b) Que	 posi<;ao deve ocupar 0 objecto a fotografar em rela<;ao il objectira) ao tirar a fotograHa? 

c) Faga urn esquema, tomando para objecto urn pequeno segmento de recta, perpendicular ao eL"-o princi
pal da ofjecti'ra de modo a poder observar-se as caracteristicas da imagem obtida na fotografia e 
diga quais sao essas caracteristicas. 

, d' . f' 1 db' . 1 ,. f ' fi ~. 40 d d' ."d) Qua1 e a lstftncul oca a 0 {Jectlra l e uma maquma otogra ca com a potencHl +- a lOptna !' 
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IV
 

A figura 4, representa um circuito que compreende urn gerador 0, 
urn reostato R) um interruptor I, urn amperimetro A e urn voltimetro V 
contendo agua acidulada pelo acido sulfurico e destina-se a verificar 
UIll dos ef'eitos da corrente el(~ctrica. Preste aten~ao it figura e re8
ponda ao que segue: 

a) Que efeito da corrente eIectrica se pretende observar e 
como costuma designar-se esta opera~ao? 

Fig. 4
 

h) Qual dos polos 13 ou C do geradol', e 0 negativo? .lllstifique a respo~ta.
 

c) Que tipo de corrente electrica somos obrigados a usaI' nesta opera~ao, alterna ou continua? 

d) Se,	 corn 0 dispositivo representado ua figura quiser lliquelar um objecto metitlico, que modifica~ao 

faria, tanto para 0 liquic10 do yoltimetro J/~ como para os electrodos? 

V 

a) Como se prepara 0 oxigenio no laborat6rio? 

b) Indique urn dos processos usados na indllstria para obter 0 mesmo gas. 

c) Sabendo que a formula molecular do oxigenio e O2, determine a sua densidacIe em rela~ao ao ar (0 = 16). 

d) Qual e 0 produto quimico de larga aplicru;ao industrial, que a indllstria prepara pela oxida~ao catalitica 
do amoniaco? Indique uma das suas aplica<;ioes. 



VI
 

A equa<;ao N03 II + J..VIIJ -r N03 lVl1!~ t1'aduz a p1'epara<;uo durn sal muito emp1'egado ua industria dOB 

explosivos. 

a) Como se chama 0 sal p1'epa1'aclo e quais foram os reagentes utilizado8 lla sua prepara<;;ao? 

b) Como se designam as reac<;;oes do tipo da usada llesta prepara<;uo? 

c) Que quantidade de sal poderiamos obte1', se tivessemos consumido 126 g do produto J.V03 II? 

(N = 14; 0 = 16; II = 1) 

VII 

Segue-se uma equa<;ao incompleta, que traduz a p1'epara<;;ao duma substfmcia gasosa e combustivel que estudou. 

_L 
I 

a) Complete a equa<;;ao, escreyendo as formulas dos proclutos cIa reac<;flO. 

b) Qual e 0 produto gasoso? Indique uma das suas aplicaQoes. 

c) Se dissolver em ilgua urn pouco da outra substancia que obteye na 1'eac<;ao e it solu<;ao juntar 
urnas gotns de tilltura incolor de fellolftaleina 0 que observara? Porque? 


