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------------ Elementos de Fisica e Quimica ------------

Na figura A J 11 e C representmu os diferentes l"omprirnentos que uma mesma 
mola tem quando: 

1.0  desearregada -10 cm. 
2.°  earregada com uma massa mareada de 10 gramas -15 em. 
3. 0 

_ earregada com urn cubo de vidro, eujo peso se pretende determinar  20 em. 
A 

Atendendo a estes dados, responda ao que segue: 

a) Qual e 0 peso do cuba de vidro? 
c 

b) (tual e 0 volume do cubo a que se refere a alinea anterior, se 0 peso especifieo do vidro for de 
2,5 g/em1 

c) Enuncie a propriedade relativa as deformac;;oes eIa-stieas, a que teve de recorrer ao responder a 
alinea a). 

II 

Preste aten~~lo £1 tigura e responda ao que segue: 

a) Como se ehama 0 aparelho esquematizado e para que senTe? 

b) Que tipo de alavanca 6 0 representado pela barra OB ? 



c) Supondo que, pOl' meio da referida ala\-anca, se est£t a exercer sobre 0 embolo menor s uma fo1'<;a 
de 20 kg e que a superficie S do ('IllLolo maior e igual a :25 Yezes a do Gmbolo menor, calcule 
a fo1'<;a de compressao a que esHl suhmetiJo 0 corro C. 

d) Enuncie 0 principio qne teve de arEca1' nn alinea anterior. 

III 

" ",. 

A figura representa 0 esquema de uma lente esferica delgada, e a lI1W

gem A'B', de urn objecto AB, produzida pela mesma lente. 

a) Qual e 0 tipo de lente esquematizada? Porque '? 

bJ Como se designa 0 ponto 0 e qnal e a propriedade de que goza esse ponto? 

c) Complete a figura, de modo a mostrar qual a posi~·rLO do objecto AB.
 

d) Como se chama 0 defeito da visao, que e cor1'igido com lentes do tipo da esquematizada?
 

f) Suponha que, no casu figurado, 0 tamanho da imagem e igual a rnetade do do objecto e que a ima
gem se formon a :20 cm da lente. Qual e, nestas condi~oes, a distancia focal da lente? 

IV
 

Urn produto de largo emprego na constru~ao civil e a cal apagada, cuja fabrica~ao a partir do calcArio esta 
representada nos esquemas que seguem, em que ~Y, Y e Z substituem as f6rmulas de cleterminadas substfincias.
 

C03 CA ->- X + y
 
~Y --j-- Z -~ (0 I!h Ca
 



a) Como se chamam e quais sao	 as formulas das substflncias ~Y, r e Z'~ Complete as equa~oes. 

b) Determine a percentagem de	 dilcio no comlwsto (0 H)2 Ca.
 

(0 = 16; 1[= 1; Ca=40)
 

c) Como se designam yulgarmente as duas outras snbsWncias obtidas respectivamente pOl' dissoluQao 
e suspensao da cal apagada na llgua? 

v 
Entre os diferentes gases tiue estudou, figura 0 chamaclo gas de iluminaQao. 

a) Como se prepara esse glis? 

b) Quais sao os seus principais	 componentes depois de 1'8itas as depura~oes fisica e quimica? 

c) Qual e 0 componente que faz com que seja mortal u respira\rLO prolongada do gils de iluminaQuo? 

d) Entre os componentes do gas de ilumina\tto que citou, figura UIll que e uma su1stilncia simples Oll 
elemento. 

Escreva a equaQuo que tracluz a combusCLO de:-;sa suhsttmcia simples e caleule 0 volume de ar PTN 
que se eonsumiria ao queimar 8 g do referido componente. 

VI 
A equaQuo incompleta 

804 112 + 2 1V03 1Va -- -+
traduz a preparaQ~LO laboratorial de um ucido de largo emprego industrial. 

a) Complete a equa~rlO e diga tamhl~m qual 0 (\Cido que se pretende preparar. 

b) Como se fabrica modernamente 0 referido acido na indl1stria '? 

c) Indique dois produtos, a sua escolha, em cuja preparu\rlO seja indispens[lvel 0 emprego daquele ncido. 



VII 

(S6 para os cursos de Serralheiro, Montador electricista, Electromecanico e Tecnico de tecelagem) 

Vela A figura mostra eSlll18111uticamente nUl corte num cilinclro de um motor lle explo
s~tO a quatro tempos. 

a) Que tempo esta representado na figllra '? 
Valvula Valvula 

Fechada fE~;;I~ Fechada 

b) (~uais sao 0 tempo anterior e 0 posterior ao fig-urado? 

c) Ern qual dos tr('s tempos referidos e que hil produ\~lO de traballlo '? 

d) Suponha que 0 motor a que nos estamos referindo tem a potcncia {ltil de 10 cavalos-vapor, com 
urn rendimento de 25 %. 

Nestas concli<;oes, calcule a potencia motora. 

VIII 

(S6 para os cursos nao indicados no n.o VII) 

A figura representa uma associaGuo de quatro lampadas que se supoem 
acessas. 

Diga 0 que verificaria se: 

a) fundisse a litmpada 1 ? .Justifique. 

2 

3 

b) fundisse a lampada 2? Justifique. 

c) funclisse a lampada --1- '? J ustifique. 

d) Suponha qne a intensidade da corrente no circuito principal e de 275 miliamperes e que as lampa
das 1 e 2 StlO iguais e tem cada uma a resisWncia de 1600 ohms. Qual seria, nessas condi\oes, 
a diferen<:u de potencial entre os pontos A e B? 


