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A figura representa um sistema de vasos comunicantes com dois 
liquidos nrlO misciveis, X e ZJ sendo AB 0 nh'el da superficie de se
parac,:ao. Atendendo aos dados representados na figura, determine: 

a) A densidade d' do liquido :7.. 

b) As pressues exercidas pelos liquidos em AB e CD) que estao ao meSIllO nivel, sedto iguais ou 
diferentes? Justifique a resposta. 

c) Se substituisse os dois liquidos pOl' um s6, que passaria a observar? 

d) Cite 3 aplicaQues da propriedade a que, com certeza, se referiu na alinea anterior. 

II 

A ctunara de ar de uma bicicleta tom a capacidade lIe 1,4 litros e estit it pressao de duns atmosferas. 

a) Que	 volume de ar it prossao normal tern de ser introduzido, pOl' meio duma bomba, nn camara 
de aI', para so conseguir que a sua presstw passe de 2 para B,5 atmosferas? 



b) Que tipo de bomba usaria nesta opera<:ao r 

c) Se a	 bomoa utilizada tivesse a capacidade de 210 cm:J, qual seria ° numero te6rico de bornoadas 
que teriamos de executaI', para provocar aquela varia~ao de pressao, supondo que durante 
a operaguo nao havia alteragao na temperatura? 

d) Enuncie a lei que teve de aplicar na alinea a). 

III 

A figura representa a sec<:ao principal de UIll e~pelho esferico e a imagem 
A'B' de urn objecto AB, produzicla pelo mesmo espelho. 

a) A que tipo pertence 0 espelho representaclo"1 Porque ? 
v:t-----7I~_____L..,---r----

c 

b) Complete a figura, de modo a rnostrar qual a posi<:uo do oojecto AB.
 
c) Indique uma aplica<:uo destes espelhos.
 

d) Se pretendesse obter com este espelho urn feixe de raios luminosos reflectidos pan-I1elos ao eixo 
principal, onde deveria colo car 0 foco luminoso? 

e) Suponha que, no casu figurado, 0 tamanho da iIllagem e igua1 a metade do do objecto e que a 
imagem se formou a 30 cm do espe1ho. Qual e, nestas condigoes, 0 raio de curvatura 
do espelho? 



IV
 

A pl'oduQuo do acido sulful'ico pode sel' representada pelos seguintes esquemas, em que ..Ye J~ substituem 
as f6rmulas de determinadas substancias. 

8 +O2 -~ X
 
X + 02 + Y ---+ 804 1f2
 

a) Diga como se chamam e quais sao as f6rmulas das substftncias X e Y. Complete as equagoes indi
cadas nesses esquemas. 

b) Calcule 0 peso de ~lcido sulfurico que contem 80 g do elemento oxigenio.
 

(8~ :32; 0=16; 1T=1;)
 

c) Se pretendesse preparar acido sulfurico diluido, a partir do lteido concentrado, com que cuidados 
deveria proceder? J ustifique a resposta. 

v 
Entre os gases comlmstiveis que estmlou, figura 0 g{IS da [Igna. 

a) Como se obtem esse gas? 

b) Qual 6 a vantngem que ele apresenta sobre 0 gas do ar? JUf~tifique. 

c) Escreva a equac;uo qne traduz a prepara~ao do gas da llgua e calcule os volumes dos gases COlll 

bustiveis (P. T. N.), que se obteriam se consnmissemos 360 g de carvao suposto puro. (C= 12) 

VI 

A equaQao incompleta que segue 2 ClII -1- C03 Ca -~ + + tradu:l 
a preparagao laboratorial duma substancia gasosa muito usada na industria dos refrigerantes. 

a) Complete a equagao, indicanclo qual a substancia gasosa que se pretende preparar. 

b) Cite outra aplica<;:uo clo refel'ido g{tS, alem da que foi apontacla. 

c) Como se pode reconhecer este g~ls no laborat6rio? 



VII
 

(S6 para os cursos de Serralheiro, Montador Electricista, Electromecanico e Tecnico de Tecelagem) 

A figura representa tres cilindrus macic,;o~ da me~llla altura e com 0 

meSIllO peso, urn de ferro, outro de al umlnio 0 0 terceiro de prata, assentos 
pela baso Hum plano horizontal. Atenc1ondo nos ntlores cla tahela .i unta, 1'08

pOlHla ao que segue: 

a) Qual OOS cilindrus ~l, B ou C (\ 0 de aluminio '? J llsti
Subst[lI\das i Pesos usperjticos 'Calores l'specitkos 

Ifique a resposta. 

F(Tro .. 0,10 callg/oC 
Alulllillio 0,21 callg/oC 
Prata. . 0,05 callg;oC 

b) Qual deles estil a exereer maior pressao'! JUstitil!Ue. 

c) Se quisesse proyocar nos 3 cilindros a mesma variac,;rlO de temperatura, a qual deles teria de fornecer 
maior quantidade de calor '! Justifique. 

d) Supollha que 0 cilindro de ferro tem 0 peso de 50 grama~ e que pretendo produzir-lhe uma yariac,;ao 
de temperatura de 7:':° Fahrenheit. Que quantidade de calor seria ahsoryido nesse aqueeirnento ': 

VIII 

(S6 para os cursos nao indicados na pergunta n. o VII) 

A figura representa urn tranSfOl'Illador est[ttico. 

a) Em que efeito da corrente electrica se baseia 0 funcionamento
 
clestes aparelhos:
 

b) Atendendo aos dados da figura, determine a tonsao no secundilrio, supondo que a transformac,;uo 
se faz sem perdas. 

c) Que tiro de corrente pOl'Corre 0 primitrio do tran:-;formador? E 0 secundario? 

d) Suponha que a poWncia fornecida ao prim£lrio 0 de 500 000 watts e que 0 transformador tern 0 ren
dimento de 90 %

, A quantas calorias corresponde a energia perdida pOl' segundo? 


