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Elementos de Fisica e 

A figura representa urn paralelepipedo de madeira de peso N assente sobre 
uma superficie plana e horizontal tambern de madeira. 

a) Que nome tern a forQa igual e directamente o1>osta it for<:a F que se 

N F tern de aplicar ao paralelepipedo para 0 manter em movimento uniforme?""--1
b) [ntlLque como, na prAtica, em gera] se reduz 0 valur da forQa a que se faz referoneia nu alinea anterior. 

c) Suponha que, no caso representado, 0 peso L\T 0 de 2,5 Kg e que a forQa F, necessaria para manter 
o paralelepipeJo em mo,-imento uniforrne, e de 900 gramas. (lual e, nestas condiQl>es, 0 coefieiente de atrito 
cinetico para a madeira? 

d) Suponha que 0 corpo sofreu 0 deslocarnento de 80 em. Qual foi 0 t1'a1a1ho rea1izado pelas for<:a8 
de atrito? 

e) Como sabe, hit casos em que 0 atrito tern vantagens e outros em que tern ineonvenientes. De um exemplo 
correspondente a eada urn desses casos. 
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A figura repre:-;enta duas fases de uma experi0ncia com urn are6metro. 

a) A que tipo de areometros pertence 0 repre~entado na figura e a 
liquidos se destina'? Po1'que'l 

que 

d =1,20 
Vi 

b) Se 0 liquido do vasa V tiye1' a densidade 1 e 0 do yaso r' a densidade 1,20, que densidade teria um 
liquido em que 0 at1oramento daquele a1'e6metro so verificas:-;o nn diyisao 8? 

c) Enuncie a principia da hidrosthtica em que se baseia 0 funcionamento destes aparelhos. 

III 

A figura representa urn fotometro em que est~LO colacadas as fontes lumi
nasas, i l de intensidade igual a uma vela decimal, i'2 de intensidade clesconhe
cida e urn alvo que se supoe igualmente iluminado nas duas faces. 

160 -~----. 

(As/lledidas estao dadas em centi,netros). 

a) Para que servem os fotometros? 

u) Atendendo aos valores indicaclos 11a figura, calcule a intensidade luminosa da fonte i2 ern velas decimais. 

c) Qual a ilurnina<;ao produzida pela fonte it sobre 0 alvo? 



IV
 

Preste atell<~ao a figura que representa um espelho esferico cOncavo E, 
LHma lente convergente L, colocados de tal modo que 0 centro de curvatura (} 

do espelho coincide com 0 foco 1"1 da lente e urn 0 bj ecto AB entre os focos 
do espelho e da lonte. Vt-_-+--'--_F+-'__-+O__---.F~2-

a) Tomando para objecto em relac;uo it Jente a imagem de AB produzida 
pelo espelho, fac;a a construc;rw de modo a poder indicar as caracteristic;1S 
da imagem dada pela Iente. 

b) Quo fenomenos sofre a luz ao incidir respectinunente em E e em L r 

c) Diga em que consiste 0 fenomeno sofrido em L e enuncie as leis que 0 regem. 

V 

Seguem-se as formulas de alguns compostos, uns s6lidos e outros gasosos it temperatura ordinaria: 

o Ca; 802; ell!; 0 Cu; ...V113; C'l ~\~a 

a) Diga 0 nome de cada Hm deles. 

b) De entre eles, indique dois solidos e dois gasosos it temperatura ordinilria. 

c) Dos compostos citados, cite dois de cuja dissolu<;;ao na agua rosultom novas suustancias e escreva 
as equac;oes que traduzem essas transformac;oes, assim como os nomes das novas subsWncias obtidas. 

VI 

a) Como se prepara 0 amon[aco no Iaboratorio? Escreva a equa(:ao que traduz essa preparac;ao. 



b) Escrm'a a equac;ttO que traduz a prepanH:tlO bboratoriHl do composto ell!. 

c) Atendendo ~t equa<;tlO a que so refero a alillea anterior, calcule 0 volume (PT..V) de elfr que se obteria, 
supondo que se cOllsumiam 260 gramas do sal de s6dio utilizado, tendo este 10010 de impurezas. 

(X"a=23; Cl=35,f» 

VII 

(S6 para as cursos de Serralheiro, Mantador electricista, Electromecanico e Tecnico de tecelagem) 

Naturalrnente sabe que e costume protegeI' as rocias dos carros de bois com aros de ferro, com 0 fim de 
lhes dar maior solidez e resistencia. 

a) Como se conseguem encaixar esses aros, se eles suo construidos com urn diftmetro urn pouco inferior 
ao das rodas a que se destinam? 

lJ) Se a roda a envolver ti"er 0 perillletro de 31[),88J centimetros e tivermos construido urn aro com 
um metro de diftmetro, a que eleYa~ao de temperatura 0 tereruos de submeter, para que possa ser colocado 
na roda? 

(Coeficiente de dilata~ao linear do ferro 0,OC001:;. Use;: 3,1J). 

VIII 

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

2,5 Amperes A tigura representa urn circuito electrico de que faz parte a resistencia 
T 

R = 80 Ohms, empregada no aquecimento da agua contida no vaso V. 

a) Qual e a tensao da corrente que alimenta 0 circuito nas concli<;oes 
indicadas? 

v 

u) Se 0 vaso contiver um litro de £tgua, que aumento de temperatura so verificaria cinco minutos depoi~ 

de estabelecida a corrente? (Supoe-se que todo 0 calor produzido e absorvido pela £lgua). 


