
1." CHAMADA Ano de 1969 

ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Cursos de forma~ao industrial 

Elementos de Fisica e Quimica 

Leia os C'/llwciados corn c/lidado, prnsr com calma, procllrando ;llsti
fic(//' liS rcsposfas ('oncisamrnte. 

1. UIn arelHl1etw de peso constante marca cleterminado valor q uCludo 

introduzido em certo liquido. Quando introduzido noutro Hquido de peso es
pecifico superior, mergulhar:'l mais 01! menos do que llO anterior? JustifiquC' 
a resposta. 

2. Explique a diferenga entre pres-sao e forr;a de pressiio, exercidas SO!Jr(' 

() fundo de urn vasa pelo Hquido nele contielo. 

:3. Justifique a possibilidade de usar um bar6metro como altimetl'O. 

4. Qual e a altura da coluna de alcool (peso especifieo 0,8 g/em:J) que 

equilibra a pressao atmosferiea normal? (0 peso especifieo do mercurio (', 
13,6 g/cm3 

). 

Il 

,5. Os corpos dilatam-se pela elevagao da sua temperahua. De um exem
plo da aplica<;;ao das valltagcns deste cfeito, para 0 caso de carpos s6lidos. 

G. De entre os proeessos de transmissao do calor indique aquele que nil() 

necessita de suporte material para se realizar. 

7. Que justifiea<;;ao se pode apresentar para a eseolha da temperatura do 
,f.!,elo fundente como ponto fixo da. escab Celsius (tambem designada por 
centigrada). 

Sugestiio: recorde uma das leis das mudan<;;as de estado, que conhece. 

8. U m corpo com 0 peso de 500 gramas e a temperatura de -loGe £oi 
aquecido (sem mudan<;;a de estado) ate a temperatura de 150°C pelo forne
cimento de 20 000 calorias. Determine 0 calor especifico da substancia de que 
() corpo e formado. 

(Volte se faz favor) 



III
 

9. Quais sao as caracteristicclS das imagens dadas pelos espelhos esf{~

ricos convexos? 

10. Que entende pOl' lente esferica delgada? 

11. Quando urn feixe de luz branca atravessa urn prisma de vidro emerge 
decomposto em feixes de cores diversas. Como se chama 0 fenomeno observado ? 

12. Calcule 0 raio de curvatura de urn espelho esft~rico concavo que e1:\ 

uma imagem real a urn metro do espelho quando 0 objecto se encontra (l 

2,5 cm desse espelho. 

IV 

1.3. Na redw;ao, a quente, do oxido de cobre pelo hidrogEmio, liberta-se 
cobre. Qual e 0 outro produto da reae9ao? (Justifiqlle a resposta escrevend(! 
a respectiva equa9ao quimica). 

14. Em tempos utilizou-se 0 gas de iluminar;iio para encher balOes aeros
taticos. Explique pOl'que nao se pode utilizar, para 0 mesmo fim, 0 gas propano 
(que actualmente se vende liquefeito, em botijas), cuja formula quimica mo
lecular e C 3 H s · 

Sugestiio: determine a clensidade deste g{lS em rela9an <10 ar. 

C=12; H=l 

15. 0 soluto alco6lico de fenolftale£na e urn indicador. Que cor apresenb 

em meio basico? 

16. Num livro de Quimica ao descrever-se determinada reac9ao afirmou-se 
que cIa era exotermica. Que se queria dizer com tal afirma9ao? 

17. Na transforma9ao, sem perdas, de cloreto de sodio em acido clor!
drico consomem-sc 234 g do sal indicado. Qual foi a quantidade de clcido 

obtido? 
CI=35,5; Na=23; H= 1 

18. Escreva os nomes dos compostos que correspondem as f6rmula" 

seguintes: 

19. Que aplica90es conhece (cite, pelo menos, duas) do nitrato de potdssiO ? 

20. Qual e 0 nome generico das ligas de mercurio? 

21. No seu curso fez urn breve estudo da acetona. Qual e a propriedade 

mais importante desta substancia? 
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(56 para os cursos de 5erralheiro, Montador EIectricista, Eledro
mecanico e Tecnico de Tecelagem) 

22. Como sabe, as forc,;as produzem efeitos estaticos e efeitos dim'hnicos. 
Quais destes efeitos sao utilizados nos dinamometros? 

2:3. Qual e 0 tipo de alavancas em que a resistencia e sempre maior do 
que a potencia? Justifique a resposta. 

24. Om corpo de 300 kg so escorrega sobre um plano horizontal sob a 
acc,;ao de uma forc,;a superior a 60 kg. Qual e 0 valor do coeficiente de atrito? 

25. Uma peclra leva tres segundos a chegar ao fundo de um poc,;o. Qual 
e a profundiclade clesse poc,;o equal e a velociclade da pedra ao atingir 0 fundo 
do mesmo? (Sabe-se que e g=9,8 m/s 2 

). 

v 

(56 para os cursos nao indicados no grupo anterior de perguntas). 

22. Cite nma aplicac,;ao industrial da transformac,;ao de enel'gia electrica 
em energia mecanica. 

23. Diga como sao constituidas as principais partes do elemento de pilha 
Leclanche (refira-se especialmente aos electrodios e ao electrolito). 

24. Porque se faz a transmissao de energia electrica. a grande disHlncia, 
sob a forma de corrente alternada de alta tensao? 

25. Uma corrente electrica de 4 mA percorre uma resistencia de 30 000 Q. 

Qual e a diferenc,;a de potencial existente entre os terminais da resistencia? 


