
Num livro de tabelas e de constantes fisicas encontram-se os seguintes valores para 0 al'llminio: 

Peso especifico . 
Calor especiflco. . . • . . . 
Resistividade. . . • . . . . 
Coeficiente de dilata~ao linear 

2,79 gjcm3 

0,2:? cal/g/o.C 
0,030n. mm2/ffi 

0,000023/0. C 

Pergunta-se : 

a) Qual 0 peso de uma esfera maci~a de aluminio com 10 cm de raio? 

b) 0 que se entende pOl' calor especifico de uma substancia? 

c) Qual 0 valor da dilatagao linear obtido num flo de aluminio que tern de comprimento 50 m, quando 
o submetermos a uma eleva<:ao de temperatura de 2000? 

d) Qual a resistencia electrica de urn flo de aluminio com 100 m de comprimento e 1,2 mm2 de secgao? 



II 

Sabes que urn grupo rnoto-bornba e constituido pOl' uma bornba e pOl' um motor ligado a ela, em geral, 
pOl' transmissao directa. 

Supoe que dispunhas de um desses grupos e que pretendias ele,'ar de 13,~) rn urn ,·olume de ilgua de 3GOO 1. 
Tinhas sielo inforrnado de que 0 renelimento do gruIJo moto-bomba era de oj 0, 0' 

Calcula a pot0ncia em kilo\yatts que deveria tel' 0 motor para realizar aquela elen1(~'[lO em G minutos, tra
tando-se de ilgua pura. 

III 

Obsen'a a figura com aten~ao: 

a) Como se chamam, respectivamente, os aparelhos 
A) B e C? 

110 V 

b) L e [' representam lampadas de igual resistencia electrica. 

Qual 0 valor dessa resistencia? 



IV
 

1
 

I B	 a) Que tipo de lente esta esquematizada na figul'a. 

I 
F' 10 F
 

A
 

b) Constl'6i sobre a figura a imagem do segmento .AB. 

c) Supoe que a pot0ncia cia lente e de -! dioptrias e que a distancia do objecto a lente e de 50 cm. 

Calculu a distancia da imagem it lente. 

v 
o amoniaco tem um lugal' importante na industria. 

a)	 Indica a maneil'a de 0 preparar no laborat6rio e escl'eve a equa<;:ao quimica que traduz essa pl'e
para<;:llO. 

b) Que	 sabes a respeito cla sua solubilidacle na :.'tgua? 

c) Detel'mina a densidade do amoniaco nas condigoes p. t. n. (N= 14; II= 1). 



VI
 

Completa as seguintes equaQoes quimicas, indicando para cada uma os nomes dos reagentes e dos pro
dutos da reacQuo. 

b) 804 I~ +Cl ;.Va 

c) C03 Ca +Cl 11 

VII 

Quando estudaste 0 fabrico dos saboes ficaste a saber que eles sao obtidos pOl' saponifica<;ao das gorduras. 

a) Em que consiste a saponifica<;ao de uma gordura? 

b) Qual ° composto que, aleIll do sabao, se obtem na saponifica\ao? 


