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Elementos de Ffsica e Qufmica ----------- 

.Nao tardarn a chegar as ferias f, com elas, a beleza reconfortante das nossas praias e campos.
 
86 urn esforgo Tnais! Depoi8, talvez urn passeio a qualquer cidade OU recanto pitoresco do nosso linda Pais.
 
A ]<"'i~ica e a Quirnica sao tarnbern boa companhia, aiJlda quando nos dhel'timos.
 

Coroando 0 majestoso estuario do Tejo ergue-se, imponente, uma ponte que liga 0 Norte ao SuI do Pais, 
na sua capital. 

a) Perto da ponte encontra-se ancorado urn
 
barco de turistas que, no momenta,
 
desloca 22000 m3 de agua. Sendo
 
a densidade da tlgua, no local, igual
 
a 1,01 (agua salgada), deterIlllne 0
 

peso total do navio e diga em que
 
se baseou para resolver 0 problellla.
 
(Nao enuncie 0 principio de Arqui

medes).
 

I ----===s-- __ 

b) Urn escafandrista mergulhou no rio a uma profundidade de 20 m. Que pressao suportou, devido 
a agua? A densidade da itgua, no local, e, como se disse, igual a 1,01. 

II 

Urn corpo metitlico, de massa igual a 60 kg, caiu de urn ponto situado 120 m acima do nivel da itgua. 

a) De que natureza e 0 movimento adquirido? Enuncie as leis deste movimento. 

b) Calcule 0 trabalho desenvolvido pelo corpo, durante a queda. 

Fig. 1 



III 

Como sabe, 0 calor e uma grandeza mensuravel. Entre as diferentes unidades de quantidacle de calor 
conhece, certamente, a peqI!;ena calaria) tambem chamada caloria-grama ou, apenas, caloria. 

a) Que entende pOl' esta unidade? 

b) Baseando-se na defini<;ao corrente de caloria, determine a quantidade de calor que e necessario 
fornecer a 2 litros de agua, para que a sua temperatura se ele"a de 20°C a GO°C. 

Se nao conseguir resolver 0 problema, a partir da defini~ao de caloria. recorra a uma f6rmula. 

c) Complete as frases seguintes, preenchendo devidamente os espa~os vazios: 

A agua tern a sua maxima densidade a °0, ou seja a ~_oF. 

Normalmente, it temperatura de __~oC congela e a 212°P _ . POl'que dissemos <mor

malmente» ? _ 

Porque e que a pressao atmosferica tem grande influencia nesta ultima mudan<;a de estado e poueo influi 

na primeira ? ~ _ 

IV 

Nas alegres romarias do Minho vale a pena registar muito do que hit para vel' e OUVlr. 

a) 0 nosso aparelho fotogr~~fico deu-nos uma imagem nitida, a 10 cm da objeetiva, de uma pessoa 
corn trajos regionais, situada a 3 m de distancia. 

Determine a distaneia focal da obj eetiva, ern milimetros. 

b) Enuncie as leis da refrac<;ao da luz. 

c) A que se chama altu~ra de um sam? De que depende esta qualidade de som? 



v
 
Xa fig. 2 representa-se a preparaQao laboratorial do acido 

cloridrico, elII. 

a) 0 acido 0 btido e Hquido ou gasoso? ~ _ 

Diga como se chamam os sais derivados deste acido e 
refira-se it importancia do sal mencionado na fig. 2. 

yb) Escr8\ a a equaQuo quimica que traduz a referida pre
paraQuo. 

Fig. 2 

c) Se chegar uma vareta molhada em am6nia, a extremidade do tuba pOl' onde sai 0 acido, que 
observa? Hepresente, pOl' meio de uma equaQao quimica, 0 fenomeno observado. 

d) POI' que motivo recebemos 0 acido em agua, como se V8 na figura? Como poderia verificar as pro
priedades :icidas da soluQao obtida? 

VI 

Para prepararmos 0 anidrido sulfuroso, 802, podemos utilizar urn aparelho semelhante ao anterior. 

a) Que substancias poderia, entao, empregar na preparaQuo deste gas? 

b) Refira-se a propriedades deste anidrido que sejam semelhantes as do acido cloridrico. 

c) Determine a massa de enxofre existente em 12 g de anidrido sulfuroso (8 = 32; 0= 16). 
Que relaQao tern a lei de Proust com a resoluQao deste problema? 

d) Calcule 0 peso de cada litro de anidrido sulfuroso, nas condiQoes normais de press?lO e temperatura. 



VII 

(S6 para os cursos de Serralheiro, Mantador electricista, Electramecanico e Tecnico de tecelagem) 

A torre Eiffel pesa 9000 toneladas e assenta sobre os embolos enormes (30 m2 cada urn) de 16 prensas hidrau
licas que permitem corrigir qualquer possivel desvio na verticalidade da torre. 

a) Que pressao suporta cada embolo? 

b) Sabendo que 0 embolo menor de cada prensa tern uma superficie de 3 dm2, calcule 0 esforQo que 
e necessario exercer em cada urn destes embolos, para elevar urn pouco a torre? 

VII 

I S6 para os cursos nao indicados na pergunta anterior) 

Atenda a fig. 3. 

a) Que fen6menos se podem observar em A e B? 

G 

Fig. 3
 

b) Enuncle as leis que dizem respeito ao fenomeno que pode verificar-se no vasa A.
 

c) Se for TT = 20 volts, Ri = 3 ohms e 1= 2 amperes, qual e 0 valor da resistencia R2'~ 


