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1.A CHAMADA	 Ano de 1971 

ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Cl.1rSOS de Forn1a~ao Indl."1strial 

Elementos de Fisica e Quimica 

o estudo de Fisica e Quimica leva-nos a «olhar» com maior atenyao tudo 

o que nos rodeia. E nada fica excluido do maravilhoso reino da Fisica e da 

Quimica: do extraordindrio lan<;amento de Uln fogueUJ.,o a queda da caneta com 

que nos preparamos para eSC'l'ever,. da obtenyao da energia aiomica a corn bustao 

de uma vela. 

I 

Suponha que vai da,r um pasHeio de automovel. 
A certa, altura veri£ca que, numa, recta, durante dois minutos, 0 veloci

metro indicou sempre 90 km/h: 

1. Exprima esta velocidade em m / s. 

2. Que espa<fo t,eria percorrido 0 automovel durante 0 referido tempo? 

3.	 Poderia considerar 0 movimento, durante est,es dois minutos, um 

movimento uniforme? J ustifique a resposta. 

II 

o a,utomovel em que viaja e mais largo e ma,is baixo do que os automoveis 

antigos; pOl' isso tern maior estabilidade do que estes. Quais a,s raz5es de tal 

facto? 

III 

A figura, representa 0 «seu» automovel rebocando, numa subida, de 150 m, 
out,ro ao qual faltou a, ga,solina,. 0 desnivel dos pontos A e B e 7,5 m: 

A 

1.	 Calcule a in1:iensidade da forqa que ,equilibra, 0 automovel rebocado, 
considerando que ele pesa 600 kg. 

2.	 Quanta pesaria mais este automovel se 0 deposito, cuja, capacidade 

e 32 dm3 
, estivesse cheio de gasolina,? A densidade da, gasolina 

e 0,75. 

(VoUe	 8. f· f·) 



IV
 

Estando 0 automove,l pawado, tocou-se, a, buzina" num local situado a, 255 m 

de urn muro alto: 

1.	 Passado quanto tempo se ouvira 0 eco? 

2.	 De que resulta 0 eeo? 

V 

Nos eruza,mentos de algumas ruas, estao eoloeados espelhos oonvexos para 
facilita,r 0 trfmsito; nos automoVieis, ut,iliza·m-se espelhos do mesmo tipo nos 

retrovisores: 

-----~.~---~-------.-------.------
2 F C 

1.	 Que. fenomeno sofre a luz quando encontra urn espelho? 
Enuneie as suas leis. 

2.	 Reproduza no seu papel a, figura ao lade e t.race os raios luminosos 

reflectidos que correspondem aos raios nela representados. 

3.	 Determine a. que disblncia se foI'ma,ria. a· imagem de urn objecto 
situado a 20 em do espelho, sendo 0 raio de eurva,tura deste 
igual a 60 em. 

4.	 Qual e a· natureza dessa imagem? 

VI 

o motor do automovel utiliza uma mistura detonante eanstituida par ga,so
Ena ear. A ga,salina e urn combustivel obtido do petroleo: 

1.	 Qual e a, eomposiyao do pet'I'oleo? 

2.	 Que nome tom a. opera.yao que permite obt'er ga.salina e outtros deri
vados do petrolea? 

3.	 A opera,qao referida fornece uma quantidade rela,tivamente pequena 

de gasalina. Cite outro processo de obtenqao deste combustiveI. 

4. A	 gasolina, e urn combusMvel e urn ca,rburante. Fa,qa. a distinyao 

entTe estas dua,s designaqoes. 

5.	 Porgue se diz que uma eombustao e uma reacqao exot8rmica? 



VII
 

Urn dos principais c:omponentes do ar e 0 oxigenio. Querendo prepa~rar este 
elemento no labora,t6rio, poderia, aqueeer uma, mistura de c1ora,to de poM,'8sio 
e dioxido de manganesio: 

1. Pa,ra,	 que se emprega 0 dioxido de manganesio nesta, prepa,ra'9'ao? 

Que nome toma pOl' isso t,al substancia" neste caso? 

2.	 Esmeva a equa,qao qUlmiea que t!raduz a reaeqa.o que S8 pas!sa 
durante 0 aquecimento do clorato de potassio. 

3.	 No final da reacyao, que substanciais poderia encont,rar no tubo onde 
ela se deu? 

4.	 Caleule a, densidade do oxigenio em rela<;ao, ao a,r. 

Peso atOmico do oxigenio - 16. 

VIII 

Na,s ba,terias dos automoveis e na refina,qao do petl'oleo, tern grande apli
caqao 0 acido sulfurico. Recorde entao 0 estlldo que fez deste acido: 

1.	 Porque se diz que ele e urn oxoacido? 

2.	 Calcule 0 peso de enxo£re que no acido sul£lirico se combina com 
5 g de hidrogenio. 

Pe,sos atomicos: S-32 H-1. 

3. Complete as seguintes equl:1yaes guimicas. no sen papel: 

H
2
S0

4 
+NaOH -7 + _ 

H S0 +PeS -7 + _
2	 4 

4. Diga	 0 nome dOB produtos de rea,cqao obtidos em eada caso. 

5. A figura ao lado sugere-Ihe a realizaqao da 
primeira reacqao quimica indicada em 3: 

a) Se, ant,es do seu inlcio, deitar 
umas gotas de tintura azul 
de torn8so1 no copo que con
Mm 0 acido sulflirico, que 
colora'yao observa? 

b) E que cor observara no final da 
reacyao? 

c) Que nome da as rea,eqaes iden
t,icas a a,trasreferida? 

NEiGH 

(Volte 8. f· f·) 



(S6 para os cursos de Serralheiro, Montador Electricista,
 
Electromecanico e Tecnico de Tecelagem)
 

IX-A 

Nos pneus de um automovel, 0 ar esta a pressoo de 2,1 kgjmn2 : 

1.	 Supondo que, 0 ar utilizado pa,ra se encher um dos pneus elstava. 
a prl8ssao de 75 em Hg, ealcule a quantidade de air que se 
introduziu no pneu pOl' eada, de.cimet,ro cubico da sua capa
dade. 

2. Enuncie a, lei que aplicou ao resolver a alinea, ant,eirior. 

(S6 para os cursos nao indicados no Grupo IX-A) 

IX-B 

A bateria de um automovel tem a forc;a eleetromotriz de 12 volts: 

1.	 Calcule a intensidade da corrente que percorrera um circuito cons
tituido pm essa ba,teria e pOl' um condutor de resistencia igual 
a 50 ohms. 

2. Enuncie a lei que aplicou aD resolver a aHnea, anterior. 


