
2.A CHAMADA 

ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Escola , de Julho de 1966 

~-- Elementos de Fisica e Quimica 

o 'Vasto arsenal de 11O'VOS iustnunent08 e materiais que a Ciencia, nos ofei'ece dia a dia, exige de n6s conheci

mentos cada 'Vez mais amplos. 
Grande parte dessas admir(lVeis criar;oes vi7:e connosco, dando-nos mais conforto e seguran<}a: a Pisica e a 

Quimica entraram em nossas casas. 

Urn aparelho de televisao com a massa de 40 kg vai ser colocado sobre uma mesa de 90 cm de altura 
e 8 kg de peso. 

a) Que entende pOl' «peso» e pOl' CimaSSa» de urn corpo? 

b) Calcule, em quilogrametros, 0 trabalho a efectuar para elevar 0 aparelho do chao para a mesa. 

c) Uma vez colocado 0 aparelho sobre a mesa e sabendo que esta assenta no chao pOl' quatro pes 
de secgao quadrada, medindo 5 cm cada lado do quadrado, calcule a pressao transmitida, ao 
chao, pOl' cada pe. 

d) a aparelho de televisao emite, muitas vezes, «sons de frequencia muito elevada». Que quer dizer isto? 

II
 

Como sabe, existem hoje, para usos domesticos, utensilios de vidro capazes de resistir a elevadas tem
peraturas. 

Urn objecto feito deste material tern a massa de 500 g e 0 calor especifico do vidro e de 0,20 cai/gOO. 

a) Que significa este nllmero '? 



b) Determine a capacidade calorifica do referido corpo. 

c) Calcule a quantidade de calor perdida pelo corpo quando a sua temperatura baixa de 18[)OF para 25°C. 

d) Se tocarmos, com a mao, Hum peda<;o de madeira a qualquer temperatura e num objecto de ferro 
c1 mesma temperatw·a. teremos sensa<;oes termicas muito diferente~. Como explica a diferenc;a '? 

III 

Temos em llossa casa uma mesa de estudo, em lugar bern iluminado e tranquilo. 

a) A ilumina<;ao higienica da mesa e de 40 lux. Que significa esta afirma<;ao'l 

-
b) Satisfara a condic;ao anterior a iluminaQao produziJa pOl' uma lumpada de 100 "elas decimais 

colocada a :2 m Ja mesa (horizontal) e pOl' ciilla dela? J ustifique a 1'esposta. 

c) Sobre a mesa esta um pequeno busto de urn homem a quem a Humanidade muito deve. em colega 
qnis fotografit-lo pOl' meio de uma maquina cuja objectiva tern a potencia de 1)0 dioptrias. Sobre 
a pelicula formou-se uma imagem nitida it distancia de 2,2 cm da lente. 

Calcule a distancia do objecto a objectiva. 



IV
 

Antes da utilizac;uo da electricidade na iluminaQuo publica (hi!. pouco mais de meio seculo), algumas casas 
ernm ilnminadas pela combustao de acetileno produzido em gas6metros. 

a)	 0 gas saia para 0 exterior pOl' urn ou mais orificios muito finos.
 
Par que razuo convinha que os orificios fossem muito fino~ ?
 

--/ ,.... 

lJ)	 Escrenl a equac;uo quimica de preparaQuo do acetileno. Acefileno 

c) A partir de 320 g de carbite, suposta quimicamente pura, que volume 
de acetileno se podera obter, medido nas condiQoes normais <.1e 
pressrw e temperatura? C "----= 12 Cn =-= 40 

d)	 Hefira-se a aplicaQoes indu~triais do g{LS em quesHio. 

e) AleIll do acetileno, forma-se, durante a sua preparac;uo, cal apagada. A que funQao quimlca pertence 
a cal apagada? 

Jfencione uma aplicac;ao importante deste composto, em 1J0ssas casas. 

- V 

a)	 As frutas e 0 ac;ucar sao alimentos importantes. 0 que e a glicose '? 
Quando 0 mosto se converte em vinho, que transformaQuo se verifica naquele aC;llcar? 

lJ) Como sabe, 0 alcool, cuja f6rmula molecular e C2 116 0, pode utilizar-se como combustive!. Escreva 
a equaQfw que traduz a reacQao da combustao completa do alcoo!. 

c) Indique out1'os fluidos combustiveis de utilizu<,:uo domestica. Diga 0 que entende pOl' poder calori 
fico de um combustivel liquido. 



--

VI 

(S6 para os eursos de Serralheiro, Montador eleetrieista, Electromecanico e Tecnieo de tecelagem) 

Fez anos a irmrt pequenina de um aiuno duma Escola Industrial. Houve festa. 
o irmao teve a ideia de presentear cacia criall(~a com um balao de borracha cheio de hidrogenio e, para 

este fim, dirigiu-se a uma oficina oude havia uma garrafa de aQo de 20 litros de capaciclade. 
o man6metro da garrafa indicava GO atmosferas antes de encher os baltles e 55 ap6s 0 enchimento total. 

a)	 Supondo que nao houve perda de gas, calcule 0 numero de crianQas contempladas, sabendo que 
cada balrtO contem [) litros de gas, it pressao normal. 

b) Enuncie a lei aplicitvel it resolu<;ao do problema anterior. 

c) Heduza a pressao de 100 atmosferas a kg!dm~. 

VI 

(S6 para os cursos nao indieados na pergunta anterior) 

Uma cafeteira elcctrica de 500 'V, cheia de agua, esteve ligada a uma tomada de 220 V durante 6 minutos. 

a) Calcule 0 custo cia energia ronsumida durante aquele tempo, ao preQo de 21500 0 quilowatt-hora. 

b) Enuncie a lei que permite resolver 0 problema anterior. 

c) Os fusiveis do quadro sao de [) A. Sera possivel 0 funcionamento simultaneo da cafeteira e de urn 
frigorifico de potencia igual a 250 'V? J ustifique a resposta. 


