
1.A CHAMADA Ano de 1970 

ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Cursos de Forllla~ao Industrial 

Elementos de Fisica e Quimica 

Os alunos de uma escola industrial pretendem visitar varias fabricas na sua 

excursao de jim de ano. Para preparar essa excursao, 0 seu professor de Elementos 

de Fisica e Quimica teve uma conversa com eles e fez-lhes algumas perguntas 

a Jim de averiguar se «rn ereciam» fazer essas visitas. 8uponha que e um desses 
alunos e responda: 

I 

A excursao pl'incipiara por uma visita a uma fabrica de acido 8u1furico. 

1. Quais os proeel&sos que 00tllhece pail.'a 0 faibr~0o de a-cido suJ.fu~1co? 

2. 0 acido suLfur1co e urn oxacido. Justifique a 'afirrmaya,03Arute,rio~. 

3. NUIma fabrric'a de ac1do ,slUlfur'ico ex,LSioom pLromettros para cOIDJ1lrolM" 0 fUIll

cio.na,mento dos formoso 0 que e urn pir6meltro? 

4. Suponha que urn ~i'r6ml8lt!ro indiCia 500°F. A qU3ID!tos grauS' centigradoo 
cOl'iresponde €ISita 'teanpe,ra,tUJra? 

5. OaJIcule 0 voilume, que, delve te~ tim deiposiJto pM'a 'ccmtelr 1000 kg de acido 
sul'furico, Slabem.do que a delI1Js~dade, ruelste e 1,84. 

6. Oalcule 0 pelso de acido cJOIridTLoo que e rpossiveil. dlabrieaa: a eusha de 
1000 kg de a.ciclo sulfurilco. (H=l,O; 8=3'2,0; 0=16,0 e 01=35,5). 

II 

A 'visita seguinte sera a uma fabrica de sabao. 

1. Indiquea,s mruterials-primu/s utilizoo.'als na obten.yao dJoIS S>8ib5es. 

2. Qual e 0 subproduto obtido no fabrico dos saboes? 

3. P.3Ira 1l8'va,nt3ir um ciaixote de 'oobao :re:ailizou-se U!IIl 1mrubMho de 400 kg. 

Sabendo que 0 caixote pesa 50 kg, calcule a altura a que 0 mesmo foi elevado. 

4. Exprima em j,ouile,s 0 ,tlrahailho de 400 kgm. 

5. Como sabe 0 sabao nao flutua na agua; contudo, flutua numa solu<;,ao 

satul'iuda de dcweto de 's6d~o (delTIJSJirlade, 1,2). Entre, que vaJOIIe,s ootara com
pree1ndida a delnSlidwde rno saJhoo? J UiSitifique a reSipoota. 



III
 

Do programa da excursao fara partc uma visita a uma fundi9ao. 

1. 0 bronze e uma liga metalica. Indique os metais que a constituem. 

2. 0 ayo t.ambem e lim1a l~ga. QUMS ,sao os seus prmc~pai'S constituiiIllte!S? 

3. Um blooo de laOOo ~elSia 400 kg e elSM atemperatlWa de 110°0. Que quan
tidade de oaJ.ol' libe!l':ta.ra, se '8. Siua te~lelr,atu1'ia haix&" paJ'a 1000? (Gailor espe

cHico do l'llltao: 0,093 oail / 'ftC) . 

4. A qU!antrud:ade de, oolliQll' eiXprime-oo, em CiMorilllS. Diga 0 que eillJteooe pOl' 

clllioria. 

IV 

o professor cstava a acabar a convcrsa com (18 seus alunos e para que toda 

a materia dada durante 0 ano /ossc rcvista, fez ainda as scguintes perguntas: 

1. Que £enOmeillJo ,SO!£re a luz ao i&tra.velssM' 0 vi~o de um,a janeJ.a? 

2. Que elIlJteooe pol' urma 1elI1te? 

3. D€itermioo geometriICam'EIDte a imagem de urn. objooto l'ec:tilin€lO, fOI'lIle
cida pOIr um 'espeJho convexo, supOlIlldI() que 0 obje.cto e ipOOp€!DJdicular 80 eixo 
prIDciJpaJ. 

(86 para os cursos de 8erralheiro, Montador Electricista, 
Electromedinico, e Tecnico de Tecelagem) 

V-A 

1. Um,a «g8lrmfa» de 31«0 com 401 de c8lpacidoo.e oontem. oxigenio com.pri
mido a 50 atmos£eras. Quantos litros de oxigenio, medidos a pressao normal, con
tem a «garra£a»? 

2. Numa soldadura gastamos 200 1 de oxigenio medidos a pressao normal. 
A que pressao fica 0 oxigenio na «garrafa», depois de realizada a soldadura? 

3. Qual 0 nome do aparelho que se utiliza para mediI' a pressao no interior 
da «garrafa»? 

(86 para os cursos nio indicados no Grupo V-A) 

V-B 

Montamos uma associayllo em serie de quatro resist8ncias de 110 ohms cada 
uma, que ligamQs a uma rtoanada del 220 voiLts. 

1. QuaJ. a ~Il!temJSidade dJa oonreDJte que ~el'COITe 0 c1oouiro? 


