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Elementos de Fisica e Quimica 

A Fisica e a QuiTnica rppresentam, no llOSSO tempo, Uill papel de extrema hnporttincia. 
Desde a luz que nos chega das estrelas distantea ate (£ mala infima particula, nada e estranho ao seu mara

vilhoso mundo: uma gota de (tgua ou um pequeno peda~>o de ferro, como 0 que a figura representa, tambem gua'rdam 
segredos que p1'ocuramos conhecer. 

o paralelepipedo seguinte esta dimensionado em milimetros e pesa 780 gramas. 
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Fig. 1 

a) Que entende par CLpeso de urn corpo)) e pOl' (cpeso especifico de uma substancia? 

b) Determine 0 peso especi£.co do ferro de que e feito 0 corpo. 

c) Se 0 s6lido cair livremente de uma altura de 44,lm (num Iugar em que a acelera<.;ao da gravidade 
e igual a 9,80mjs2), quanto tempo leva a chegar ao solo, supondo desprez&vel a resistencia do ar? 

d) Explique 0 significado fisico do numero 9,80m,'s2, referido anteriormente. 

e) Calcule 0 trabalho realizado durante a queda do corpo. 



II
 

R A fig. 2 mostra uma alavanca, ern equilibrio, tendo 0 fulcro ern O. 
o bloco de ferro de que falamos anteriormente actua na extremi

Jade B, pOl' intermedio da roldana fixa .H. Em A actua 0 peso apa
rente do corpo C, mergulhado em agua destilada. 

Desprezando 0 peso da barra OB, determine: 

o	 A B 

a) 0 peso aparente do corpo C. 
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Fig. 2 -
b) 0 peso real do mesmo corpo, sabendo que 0 seu volume e igual a 400 cm3• 

c) A densidade da substilncia de que e feito 0 corpo. 
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Observe a fig. 3. 0 peda~o de ferro com 0 peso de 780 g que temos vindo a 
estudar encontra-se ~t temperatura de 221°0 e foi rnetido dentro de um vasa que 
contem 2 litros de ligua a 1:?°0. A temperatura da agua eleyou-se enta~ para 21°0. 

a) A que se da 0 nome de grande caloria ou quilocaloria? 
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Fig. 3 

b) Atendendo aos dados anteriores, calcule 0 valor do calor especifico do ferro, aproximando 0 resul
tado as centesimas. (Supoe-se que nao houye perdas de calor). 
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c) Qual e 0 significado fisico do numero que obteve? (Se nao conseguiu determina-lo, atribua-lhe urn 
valor que parec;a razo{n-el e esclarec;a 0 seu significado). 
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a) Suponha que colocamos 0 paralelepipedo de ferro entre dois espelbos
 
pIanos EEl.. e EE2, formando, entre si, urn angulo de 60°.
 

Quantas imagens se produzem?
 

b) Utilizando a fig. 4, fa<;a passar pelo ponto A urn raw que incida no E 

espelho EEl.. e seja paralelo ao espelho EE2. 
Trace, em seguidu, os raios reflectidos correspondentes ao raio incidente, indicando, na pr6pria 

fig. 4, os valores dos angulos de reflexao. 

c) Enuncie as leis que se aplicam no estudo do fen6meno considerado. 

v 
a) Expondo ao ar livre, durante algum tempo, urn olJjecto de ferro, 0 seu aspecto sofre altera<;ao. 

Que nome se deve dar ao fen6meno? 
Que substfincia se combina com 0 ferro? 

b) Escreva os nomes dos seguintes compostos, pOl' debaixo das respectivas f6rmulas: 

Cl2Fe (S04)3Fh 04Fe3 (OIl)2Fe 

c) Determine a percentagem de ferro no ultimo composto referido na alinea anterior. 

Fe=55,8 0=16,0 [f=l,O 

VI 

Nao abandonemos ainda 0 nosso peda~o de ferro. A QUimica, tal como a Fisica, tambem tem muito a 
dizer-nos, ate mesmo das coisas mais insignificantes da Natureza. 

Se deixarmos cair acido cloridrico sobre 0 ferro, libertar-se-a hidrogenio. 

a) Complete a equa~ao referente ao fen6meno: 

+Fe -)0

b) 0 hidrogenio e um gas que tern hoje consideraveis aplica<;oes, quer como combustivel, quer como 
redutor ou como elemento de sintese. 

Complete as seguintes equa<;oes quimicas que sugerimos a este respeito e que traduzem 0 compor
tamento do hidrogenio, 

Fig. 4 

1) como combustivel: 

2) como redutor: + 
3) na sintese do amoniaco: 
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a) Suponha que colocamos 0 paralelepipedo de ferro entre dois espelhos 
pIanos EEl e EE2, formando, entre 8i, urn angulo de 60°. 

Quantas imagens se produzem ? 

b) Utilizando a fig. 4, faga passar pelo ponto A urn raio que incida no E E; 
espelho EE i e seja paralelo ao espelho EE2. Fig. 4 

Trace, em seguida, os raios reflectidos correspondentes ao raio incidente, indicando, na pr6pria 
fig. 4, os valores dos angulos de reflexao. 

c) Enuncie as leis que se aplicam no cstudo do fenomeno considerado. 

V 

a) Expondo ao ar livre, durante algum tempo, urn olJjecto de ferro, 0 seu aspecto sofre alteragao. 
Que nome se deve dar ao fen6meno? 

Que substancia se combina com 0 ferro? 

b) Escreva os nomes dos seguintes compostos, pOl' debaixo das respectivas formulas: 

c) Determine a percentagem de ferro no ultimo composto referido na alinea anterior. 

Fe=55,8 0=16,0 rI=l,O 

VI 

Nao abandonemos ainda 0 nosso peda<;o de ferro. A QUimica, tal como a Fisica, tambem tern muito a 
dizer-nos, ate mesmo das coisas mais insignificantes da Natureza. 

Se deixarmos cair acido cloridrico sobre 0 ferro, libertar-se-£l hidrogenio. 

a) Oomplete a equa<;:ao referente ao fen6meno: 

+Fe -4>

b) 0 hidrogenio e urn gas que tern hoje consideraveis aplicagoes, quer como combustivel, quer como 
redutor ou como elemento de sintese. 

Oomplete as seguintes equagoes quimicas que sugerimos a este respeito e que traduzem 0 compor
tamento do hidrogenio, 

1) como combustivel: 
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(S6 para os cursos de Serralheiro, Mantador electricista, Electromecanico e Tecnico de tecelagem) 

Oolamos ao paralelepipedo de ferro considerado urn outro de aluminio (densidade 2,7) com as mesmas 
dimensoes, tal como mostra a fig. 5. 

Determine: 

a)	 0 peso da barra assim constituida. 

b)	 A pressao exercida pOl' esta barra, quando apoiada num plano hori
200--~zontal, de forma que a pressao seja maxima. c:> 

'" 
'-----+--..L.----t-........ o~
't,? 

c) Hepresentando os vectores Pi e P'j respectivamente os pesos dos para

lelepipedos de ferro e de aluminio, determine graficamente (ope

rando na pr6pria fig. [») a posigao do centro de graviclade da barra.
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(S6 para os cursos nao indicados na pergunta anterior) 

Oonsidere 0 circuito electrico seguinte, em que 0 gerador e constituido pOl' uma associagao de tres pilha8. 
o dispositivo B e formado pela nossa bern conhecida barrinha de ferro (ferro macio), envolvida pOl' uma 

bobina ligada ao circuito. 
o aparelho designado pOl' C e urn voltametro com uma solugao aquosa de acido sulfurico. 

Fig. 5 

+ 
a)	 Que nome da a associagao de pilhas representada? 

Faga urn esquema de outra possivel associaQao das mesmas tr88 pilhas. 
Se cada pilha tiver uma f. e. m. igual a 1,5V, qual e a f. e. m. em 

cada uma das associagoes ? 

A 

Fig. 6
 

b) Que fen6meno ocorre no yoltametro? Que produtos se formam junto de cada urn dos electrodos?
 

c) Que nome se da ao dispositivo B? Oite aplicac;oes praticas de dispositivos desta natureza. 

d) 0 aparelho A e urn amperimetro. Diga para que serve e em que unidades pode estar graduado. 


