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

Leia os emtnciados com cuidado, pense com calIna) responda no menor numero possivel de palavras) procurando 
do mesmo modo justificar a resposta dada,. responda primeiro ao que se the afirfure mais fcrcil e s6 depois trate do 
que lhe pare~'a dificil. Assim podera most,'ar 0 que sabe e obter Ulna boa classifica~ao. 

1) Quais sao a direc<;ao e 0 sentido da resultante das for<;as de pressao exercidas pOl' um liquido sobre 
um corpo imerso nesse liquido? 

2) Justifique convenientemente porque e que, num sistema de trayao hidra.ulico de urn veiculo autom6vel 
(e tal sistema f'unciona semelhantemente ao de uma prensa hidrimlica), a pressao transmitida amaxila do travao 
(6rgao de travagem que recebe a pressao hidraulica), e igual a gerada pelo pedal do trayao (6rgao de comando 
do sistema). 

3) Qual e 0 nome dos aparelhos que servem para mediI' 0 valor da pressao atmosferica? 

4.) Uma dada massa de gas ocupa 0 volume de 10 litros sob certa pressao. Conseguiu-se, 8em varia<;ao 
de temperatura, que a press~LO passasse a ser quatro vezes maioI'. Que volume ocupara entao 0 gas? 

II 

1) Qual e a substiincia termometrica usualmente utilizada em term6metros cujo alcance e de -10°0 
a + 110°C? Porquo ? 

2) Indique uma unidade e defina-a, para exprimir quantidade de calor. 

3) E possivel levar 0 vapor de enxofre, pOl' arrefecimento brusco, ao estado s6lido, sem passar pelo 
estado liquido (obtem-se a chamada flor de enxofre). Como se chama a mudan~a de estado fisico que entao se da? 



5) Qual e 0 poder calorifico de urn gas combustivel que liberta 24 quilocalorias na combustao completa 
de 2 litros (medido nas condi<,:oes normais de pressao e temperatura)? 

III 

1) Como se designa 0 fen6meno em que a luz, ao encontrar a superficie de separa<;ao de dois meios 
6pticos, continua a propagar-se no meio inicial? 

2) Qual e a razao fundamental que torna impossivel receber num alvo uma imagent 'rirtual? 

3) 1108tre de que tipo (convergente, ou divergente) e uma lente biconcava (no caso usual de a lente ser 
de vidro, mergulhada no ar). 

4) Mostre, com urn esbo<;o desenhado apropriado, que a imagem de urn objecto luminoso dada pOl' urn 
espelho esferico convex.o e sempre reduzida e virtual. 



IV
 

1) Para se 0 bter hidrogenio no laborat6rio, utilizou-se a reac<;ao a frio do acido cloridrico sobre 0 zinco. 
Que outra substancia, aIem do Lidrogenio, resultou dessa reac<.;ao? 

2) Na electr6lise industrial da agua, obtiveram-se 100 m3 de hidrogenio. Que volume de oxigenio, medido 
nas mesmas condic;oes, se obteve simultaneamente? 

3) 0 composto gasoso de f6rmula molecular H%S (ou SH2) e malS ou menos denso do que 0 ar? (pesos 
at6micos: H = 1 e S = 32). 

4) Os hidr6xidos metalicos sohiveis em agua dao soluc;oes com propriedades basicas. Qual e 0 radical 
quimico responsavel por esse comportamento? 

5) Escreva a equac;ao qUlmlca que traduz a causti.fica~ao do carbonato de s6dio e indique 0 processo 
moderno para 0 fabrico industrial do meSIllO produto final. 

6) Escreva os nomes dos compostos que correspondem as f6rmulas seguintes: 

a) IhO (ou Olh)
 

b) IICl (ou Cl[]) _
 

c) Al2 (804)3 OU (804)3 Ali! _
 

d) AgN03 (ou .i.V03 Ag) _
 

7) Indique a composi<;rw qualitativa do latao vulgar. 

8) Que aplica<;oes dos sais de prata conhece? 

9) Em que processo industrial aparece a glicerina como subproduto de um fabrico de grande importancia? 



v
 

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

1) Como se chama a grandeza que tern valor constante durante urn movimento nniformente acelerado? 

2) Explique, em poueas palavras, porque tern de ser sempre, numa alavanca interpotente em equilibrio,
 
a potencia maior do que a resistencia?
 

3) Uma vagoneta des1iza num tro<;o horizontal do respectivo carril e, nestas condi<;oes, a for<;a da gravi

dade nao produz nem absorve trabalho. Qual e a caracteristica da for<;a da gravidade que justillca a verdade
 
da afirma<;ao anterior?
 

4) Explique, em poucas palaYras, 0 que se deve entender pelu unidade de trabalho designada pOl' cavalo
-vapor-hora. 

5) Uma maquina ideal, de renclimento 100 % 
, recehe 1-iO kgm de t1'aba1ho motor. Quanto yule 0 desloca

mento da resistencia vencida, de 20 kg (deslocamento esse que se faz na direc<;ao da resistencia)? 

v 

(S6 para as cursos nao indicados no grupo de perguntas anterior) 

1) Urn material born condutor da electricidade, como 0 aluminio, tern uma resistividade relativamente e1e
vada au diminuta? 

2) Urn voltimetro liga-se em deri\-aQao para saber a tensao entre dois pontos de um ci1'cuito, como sabe. - 
A resistencia interna do aparelho tern de ser elevada au baixa, para funcionamento satisfat6rio? 

3) Que entende pOl' corrente electrica alternada (ou alterna)? 

4) Que grandeza eIectrica se exprime em farads? 

5) Qual eo custo do aquecimento fornecido pOl' un radiador elcctrico com a poWncia de 2 k\V, durante 
[) horas, num local onde 0 quilowatthora custa {joO? 


