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Nesta sala, C011W em qualquer outro lugm-, nada lui que s~ja estl'anho aos incomensurct1;eis dominios da Fisica 
e da Quimica. Assim, desde 0 Tnais vulgar objecto de uso corrente na aula ate ao corpo mais complexo, tudo nos 
pode interessar. 

A	 borracha que seguramos entre os dedos caira se a largarmos. 

a) Atendendo as for\-as em jogo, explique a causa da queda. 
Urn corpo, ao cair, ira percorrendo 0 mesmo numero de metros, durante os mesmos intervalos 

de tempo? Justifique a resposta 

b) De que altura deveria ser largado 0 corpo para que a sua queda se efectuasse em 1 segundo? 
(g = 9,80 mjs2). 

II 

Se colocarmos urn lapis, ao alto, sobre a mesa, apoiado pela extremidade nao afiada, podemos, com algum 
cuidado, deixa-lo nesta posi<;ao sem que ele se desiquilibre. 

a)	 0 que e necessario para que 0 equilibrio se verifique?
 
De que depende a estabilidade do equilibrio?
 

b) Supondo que 0 lapis tern 10 g de massa, determine a velocidade que adquiriria se, sobre e1e, 
actuasse exc1usivamente, durante 5 s, uma for<;:a de 12 g. 



Num canto da sala encontra-se urn 
5 

III 

objecto decoratiYo, de cobre. 0 coeficiente de dilata<;ao cu.bica deste· 

metal e igual a por °C. 
100000
 

a) Que significa este numero?
 

b) Qual e 0 valor do coeficiente de dilata<;ao superficial do cobre? 

c) De quanta aumenta 0 comprimento de urn fio de cobre, de 4 m de comprimento, quando a sua tem
peratura sofre uma elevaQao de 15000? 

IV 

Sobre uma mesa existe uma chapa metalica, muito bern polida, onde incide a luz que entra pelas janelas. 

a) Que fen6meno se observa na chapa e quais as leis que 0 regem? 

b) Sobre a referida chapa metalica CAB) encontra-se uma lamina paralelepipedica C, de vidro, tal 
como a fig. 1 mostra. 

Representando .LYY urn raio luminoso incidente na chapa, complete, na figura, 0 trajecto do raio 
atraves do ar e da lamina de vidro. 

"r.' 



v
 
A cal das paredes proveio, como sabemos, do calcario cozido em fornos, e 0 principal constituinte do cal

cario e 0 carbonato de calcio, C03Ca. 

a) Determine a massa de calcario, com 80% de cabonato de calcio, que e necessario meter no forno 
de cal para se obter uma tonelada de cal viva, OCa: 

(C = 12 0 = 16 Ca = 40) 

b) Que volume de anidrido carb6nico (C02) se liberta, na prepara<;ao de 28 g de cal viva, it pressao 
e temperatura normais? 

c) Determine a percentagem de carbona e de oxigenio, no anidrido carb6nico. 

d) 0 ar que nos envolve e urn composto ou uma mistura? E 0 anidrido carb6nico? Justifique 
as respostas. 

VI 

Se, nesta sala, aquecessemos uma mistura de 6xido de calcio e cloreto de am6nio, tal como se indica na 
fig. 2, espalhava-se no ar urn gas ("VII3) que, certamente, nos impediria de continuar 0 exame. 

a) Escreva a equa<;?lO quimica correspondente e diga os
 
nomes dos compostos obtidos.
 

Fig. 2 

b) A que sao devidos os fumos brancos que se observam ao aproximarmos, do tuba afilado, urn frasco 
contendo uma solu<;ao de acido cloridrico? 

c) Escreva a equagao referente a esta nova reacgao. 



VII 

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

Na mesa do professor encontra-se urn vaso com agua. Alguem mergulhou, na agua, uma esfera metalica 
de 4 em de diametro (fig. 3). 

a) Di3 uma ideia, ua pr6pria figura, de como se exercem as pressoes 
do liquido sobre os pontos A e B, da esfera, e C, DeE, do r 
vaso. Pode desenbar vectores a fim de exprimir melbor a sua 
ideia. 

Se abrisse urn furo em D e outro em E, que formas tomariam os 
jactos de liquido produzidos? Aproveite, ainda, a mesma 
figura para esclarecer, pOl' meio de novo desenho, a sua 
resposta. 

Fig. 3 

b) Determine a pressao exercida pela agua no ponto superior da esfera. 

c) Calcule a impulsao sofrida pela esfera. (Pode tomar para volume deste s6lido: 4,21'3). 

VII 

(S6 para os cursos nao indicados na pergunta anterior) 

4A 
Atenda it figura J. 

20 SI~ a) Determine 0 valor da resistencia R. 
>:tI.~ 
o R 
N 
N 

Fig. 'l
 

b) Calcule 0 mimero de calorias libertadas na lampada, durante 10 minutos.
 

c) Enuncie a lei de que se serviu para resolver 0 problema anterior. 


