
ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

I.A CHAMADA 

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

Escola 

A figura representa urn plano inclinado, sobre 0 qual eshl, assente urn 
corpo C, equilibrado pelo peso X. Suponha que 0 plano representado tern uma 
inclinaQrw de 60 0/ 0 e que 0 peso do corpo Cede 2 Kg. Nestas condic;oes, 
responda ao que segue: 

a) Qual e 0 yalor do peso X? 

0) Que tipo de moyimento tomaria 0 corpo C. ~E' cortassemos a fio que 0 liga ao peso .Y? Porque? 

c) Enuncie a lei dos espaQos nes~e movimento e, de acordo com ela, calcule 0 espago que percorreria 
o corpo C em 3 segundos, tie, no primeiro segundo do movimento, ele tivesse percorrido 
2,94: metros. 

II 

A figura representa um vasa com alcool de densidade 0,8, onde mergulha 
um paralelepipedo de madeira J[ com ~O em. X 5 em. X 4 em., que rasa a 
superfieie do Meool em virtude cIa aegao exercida pe10 peso P de 20 gramas. 

Alcool a) Qual e 0 peso do paralelepipedo 1.1: 
d = 0,8 

0) Se retirarmos a peso P, 0 paralelepipedo subira. Qual sera, nessas condi<;;oes, 0 volume da parte 
mergulhada? 



c) Tirando 0 paralelepipeclo do alcool e int1'oduzimlo-o em glicerina de densiJade 1,2G, 0 volumo da 
parte mergulhada passaria a :-;e1' maior ou menor do que 0 que determinou na ,-1linea anterior? Justifique a 

re~posta. 

III 

Na figura, AB representa a secc;ao principal de um espelho plano e Ll 
um raio luminoso que faz com a normal ao ospelho, no ponto de incid('\ncia I, "
um £lngul0 de 30°. 

A' u) Trace 0 raio retlecticlo correspondente ~lquele ralO incidente e 0
 
qUt> ~e obteria se 0 espelho to masse a posi<,:ao A'B', pOl' Sf'
A-----"""""',-------

;' 20' 1he tel' irnprimido uma rotac:ao de 20 0 em torno de 1, mal1

tendo-se, po1'em, a di1'ec<;:ao 1.1 do raio incidente. 

b) Determine 0 numero de graus de que se desviou 0 raw refiectido, em virtude da rotac;ao impri
mida ao espelho. 

c) Diga	 qual e a diferen<;:a entre 0:-:; fenllmenos de:-;ignados pOl' «difusao)) e (\refiex~L())) da ]uz, fazendo 
acompanhar a sua explicac;ao de lIm esquema elucidativo. 

IV 

Xa figura, SS' representa a superficie de separac;ao de dois meios 6pticos 
.A e B, III 0 raio refractado correspondente ao raio incidente Ll e ;..VX' a nor
mal no ponto de incidrncia f. 

A a) Qual	 dos llleio~ ..it ou B (~ 0 mais rofrangente? Porqu0 '? 
S -----"Ai----~S' 

L N' 

b) Que nome se dil, nas condi<;oes da figura, ao angulo LIlV'? Porque? 



c) Complete 0 traj octo do ralO lumino~o r1j 0 diga que f(\n6meno sofre esse raio lllminoso ao incidir 

em 88' e pOl'que? 

dl Indique unw apIicaf;flO que conhe<;a do fon6mono a que fez rcferl~ncin na alinoa anterior. 

v 

Urn Jos processos usados nn industria para a prepara(;tlO do biJrogcnio pode traduzir-so pela CqUU<;tlO 

4: 01[2 + 3 Fe ~ 04 FC3 +J 112. 

a) Qual e a substftncia usada como redutor nesta rcac<;rLO? 

b) Indique duas outras substfincias que pudessem ser utilizadas naquela redu<;ao e escroya a equa<;ao 
correspondente a uma delus. 

c) Suponha que a produ\uu do hidrogenio, pelo processo traduzido peia equa\:uo dada, se faz com 0 

rcndimento de 60 0,'0. Qual seria, llessas conJi<;oes, 0 yolume do hidrogenio (PTJ.v] produzido 
pOl' 16,8 quilogramas de ferro suposto puro-: 

(Fe = 56) 

VI 

a) Como se obtem industria]mente a cal vi\'a? Escreya a equa<;uo que tradUl~ essa prepara<;ao. 

b) A equa<;ao incompleta que segue C03 -Ya2 +(OII)2 ea -+- _ + __ traduz a pre
para<;u.o industrial de uma substuncia muito utilizada Ila industria dos sahues. Complete a equa
<;uo, indicando, ao mcsmo tempo, 0 nome dos reagentes e 0 do produto que so pretencle preparar. 

c) Cfllculo a massa do produto referido na alinea anterior, que se poderia obtor, consumindo 370 gra

mas de (011)2 Ca. (C=12; 0=16; Ca=4-0; Na=23). 



VII 

(S6 para os cursos de Serralheiro, Montador electricista r Electromecanico e Tecnico de tecelagem) 

r
 
25cm 

X _L 

B 

A figura representa urn baELO B, contendo anidrido carbonico, em comu
nica~uo com urn aparelho, 111, que estudou. 

y a) Como costuma designar-se e para que serve 0 aparelho ill? 

b) 0 g[l::> contido llO balao B estft a uma pressao maior ou mellor que 
a press~lO atmosferica llO momento da experiencia? JustifiM 
que a resposta. 

c) Se a	 pressuo atrnosferica, llO momento da experiencia, for de 75 em de mercurio, e a diferenQa de 
nivel entre X e Y no mercurio do aparelho 1J[ mediI' 25 em, calcule a press?w a que esth sub
metido 0 g[tS no baluo B, expressa em g/cm2• (Densidade do mercurio 13,6). 

VIII 

(S6 para os cursos nilo indicados lla pergunta n. 0 VII) 

A B 0)<...._L__ A figura representa parte de urn circuito electrico, que compreende a 
lampada Leo condutor rectilineo AB, que tern colocada pOl' baixo e para1e
lamente uma agulha magnetica apoiada num eixo vertical. 

a) Que se obserY<l na agulha quando se estabelece a corrente no 
circuito? 

b) Quem realizou pe1u prirneira vez esta experiencia com a aguilla magnetica, e que efeito da corrente 
electrica poe ela em evidencia? 

c) Que	 e um electroiman e como e constituido esse instrumento? 

d) Indique uma clas suus aplicuQoes. 

(J)	 Suponha que a lumpada I, tern u resisWncia de 4-:1:0 Ohms e e alirnentada pOl' uma corrente de 0,5 
Amperes. Qual e, nestas condi\oes, 0 custo da energia consumida pela Iftmpada no IDeS de 
Junho, se funcionar todos os dins, ~ horas pOl' (lia, e 0 pre<;o do Kilowatt-hora for de 2rSOO'~ 


