
2.A CHAMADA 

ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Oursos de forlll.a~ao iIldust:rial 

Elementos de Fisica e Quimica 

A figura representa um cuba maci\'o A, com 0 peso de 8 kg, 
irnerso Hum yaso com alcool. 

- Vo que 0 cuba equilibra 0 corpo 0, assente num plano incli
nado.
 

1\. aresta do cuba mede 1 dIll e a densidade do [lleool e de O,tL
 
Considere os atritos como desprez[tyeis e responua ao ~egninte :
 

a) Qual e 0 peso aparente do cubo A, mergnlhaclo no illcool: 

b) Qual 0 decliye au inclina<;ao do plano inclinado'l 

(') Qual 0 peso do corpo C? 

II 

A figura rep re~enta 0 equilibrio de :! liquidos nao miseh'eis) em vasos 
comunicantes. 

a) Calcule 0 peso espeeifico (10 liquido mais denso, sabendo que 0 do 
menos den so e de U,8 g em'l, 



b) Enullcie 0 prineipio que aplicou para resolver 0 problema da alinea anterior. 

c) Que entende pOl' peso especifico duma substancia? 

III 

Uma bola de ferro tern a massa de 200 g; 0 calor especifico do ferro e de 0,11 cal/grO. 

a) Que entende pOl' calor especifico duma substitncia? 

b) Determine 0 valor da capacidade calorifica daquela bola de ferro. 

IV 

Pm espelho esferico concavo, dr 12 cm de raio, eli" uma imagem real, perpendicular ao eixo principal e 
situada a 18 cm do espelho. 

a) Se a imagem tiver 8 cm de comprimento, qual senl 0 tamanho do objecto? 

b) Em que posi\uo se deve coiocar 0 objecto nestes e8pelh08 para se olJter uma imagem virtual? 



v
 
c ~ Olhe para a figura, considere 0 circuito fechado e despreze as resls

h\nclas clos fios construtores. 

A 
a) Qual a intensidade da corrente marcada no Amperimetro? 
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b) Qual a diferenGa de potencial entre os pontos A e B? 

c) Quais os valores da intensidade da corrente que passa atraves de cada uma das resistencias R2 e R3 ? 

cl) Qual a difereu<;a de potencial entre os pontos C e D '! 

VI- o oxigenio e, como sabe, urn dos compollentes do ar atmosferico. 

a) Qne processo conhece para a sua prepara\ao ? 

lJ) 0 oxigenio e cornbustiyel ou comburente?
 

De a resposta e explique 0 quo entende pOl' nnla coisa e outra.
 



c) Calcule 0 peso de -t-.J.,81 de oxigenio nas condi<,:ues p. t. n. 

VII 

a) Como poderia l'reparar 0 aretileno: E::-:crm'a a equ<lc:ao qUlmica que traduz essa prepara<;ao. 

b) A que produtos cl£\ origem a combustao do acetileno? 

c) Indique os elementos que entraIn no a<;o ordin£lrio. 

d) Oite alguns clos elementos mais importantes utilizados nos a<;:os especiais. 

e) Oncle se encontra a celulose, na natureza 't 

f) Inclique algumas das [lplica<;i)es cla celulose. 


