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Cursos de fOrIlla()aO industrial 

de Julho de 1968Escola ----------------------------------' 

------------ Elementos de Flsica e Qulmica ------------

Leia os enunciados com cuidado, pense com calma, J'esponda no menor numero possivel de palavras, procurando 
do mesmo nwdo Justificar a resposta dada,. responda primeiro ao que se lhe afigure mais fiwil e s6 depois trate do 
que the pare~'a dificil. Assim podera mostrar 0 que sabe e obter wna boa classifica~i1o. 

1) Urn corpo s6lido flutua, em equilibrio, mergulhado em parte num liquido. Que rela<;ao ha entre 0 peso 
do corpo e a impulsao que ele recebe do liquido? 

2) Porque e que, para responder a pergunta: ((Que relac;ao ha entre as pressoes nos dois embolos de uma 
prensa hidrimlica», nao se torna necessario saber quais as areas das sec<;oes rectas dos embolos? 

3) Nurn posto de abastecimento de gasolina, 0 empregado mede a pressrtO do ar nos pneus de urn autom6
vel, a pedido do respectivo condutor. Que nome tern, em Fisica, 0 aparelho de que e1e se serve? 

4) Uma garrafa de a<;o, com a capacidade de 13 litros, contem oXlgemo comprimido it pressao de 100 
atmosferas. Quantos 1itros de oxigenio, medidos a pressao normal, se utilizaram ate a pressao do gas na 
garrafa baixar, sem varia<;ao de temperatura, para 70 atmosferas? 

II 

1) Qual e a diferen<;;a de caracteristicas entre 0 alcool e 0 mercurlO que permite a utiliza<;ao do alcool 
e impede a do mercurio como substancia termometrica no intervalo de temperaturas entre - 60°0 e - 5000? 

2) Que grandeza fisica se exprime em calorias? 

3) Arrefeceu-se um vapor suficientemente para ele passar a liquido. Como se chama 0 fen6meno de mu
danea de estado que se observa? 



-111 4) Explique resumidamente 0 que significa a frase: .0 equivalente termico do joule e 0,24 calorias». 

5) Qual e a temperatura final de uma mistura de 2 litros de agua a 800e com 5 litros de agua a lODe 
(na suposic;ao de nao haver outras trocas de calor alem das que se dao entre a agua fria e a agua quente)? 

III 

1) Urn feixe luminoso incide na superficie de separac;ao de dois meios e, atravessando-a, propaga-se no 
segundo meio com velocidade diferente da que tinha no primeiro. Que fen6meno se observou quando a luz 
atravessou a superficie de separac;ao dos dois meios? 

2) Urn sistema 6ptico projecta num alvo uma imagem de certo objecto luminoso. Embora nao conhecendo 
a constituic;ao do sistema 6ptico (isso nao e necessario), escreva qual e a natureza da imagem observada. 

3) Uma lente esta correctamente identificada como tendo uma convergencia de - 5 dioptrias. E conver
gente, ou divergente? Qual e a sua distancia focal, em centimetros? 

4) Esboce urn desenho que mostre a determina<;~lO geometrica da imagem dada par um espelho esferico 
concavo, no caso de 0 objecto estar pr6ximo do centro de curvatura do espelho, entre este ponto e 0 foco. 



IV
 

1) Preparou-se oxigenio no laboratorio, pela decomposi<;ao a quente do clorato de potassio. Que substan
cia, alem do oxigenio, resultou dessa reac<;ao? 

2) Verifique convenientemente, pelo calculo, que 0 acetileno e menos denso do que 0 ar (pesos atomicos: 
C=12 e H=l). 

3) 0 soluto alcoolico de fenolftaleina e urn indicador acido-base. Diga qual 0 comportamento deste rea
gente em face de urn acido e em face de uma base. 

4) 0 carvao reduz, a alta temperatura, no forno electrico, a cal viva, com libertaQao de monoxido de 
carbona e produ<;ao de uma substiincia de grande interesse industrial. Escreva a equaQao quimica que traduz 
essa reac<;ao e indique 0 nome do produto muito importante que se obtem. 

5) Para alimental' uma fornalha, sao nela introduzidos 800 litros de ar pOI' minuto. Que volume de oxige
nio (aproximadamente) contem esse volume de ar? 

6) Escreva os nomes dos compostos que correspondem as formulas seguintes: 

a) ZnS04 (ou S04Zn) 

b) KCl (Ou, Cl!() 

7) Qual e a composl<;ao qualitativa da liga metalica usada no fabrico dos tipos de imprensa (escreva 
apenas os nomes dos principais constituintes)? 

8) Que aplicaQoes do sulfato de cobre conhece? 

9) Como se origina 0 acido acetico que existe no vinagre de vinho? 



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

1) Urn corpo esta animado do Illovimento rcctilineo e uniforme. Que sabe dizer sobre a resultante do 
sistema de forgas que Ihe esta aplicado"l 

2) Escreva uma igualdade que relacione os valores da potencia P e da resistEmcia It numa alavanca em 
equilibrio, conhecidos os bragos bp e OR da potencia e da resistencia, respectivamente. 

3) As maquinas e, em particular, as maquinas simples que estudou nem sempre servem para «ganhar» 
for<;,a, ao transmitirem trabalho. Entao que se ganha com elas quando se «perde» forga? 

4) Explique, em poucas palavras, porque e que 0 quilowatt-hora e uma unidade de trabalho. 

5) 0 rendimento de uma maquina alimentada com a potencia motora de 120 eVe 70%. Exprima, tambem 
em cavalos-vapor, 0 valor da potencia perdida no funcionamento da maquina (potencia passiva). 

v 
(S6 para os cursos nao indicados no grupo de perguntas anterior) 

1) Cite uma aplicagao industrial da transforrnagao da energia electrica em energia quimica. 

2) Vai ligar-se urn voltimetro directarnente a uma tomada, para yer se esta tem a tensao que deveria "
ter. Que sucederia se, em vez do voltimetro, ligassemos, pOl' engano, um amperimetro, e a tomada estivesse 
sob tensao? 

3) Quais sao as partes essenciais de urn motor electrico? 

4) Para que serve uma bobina deinduC)ao? 

5) Qual e a resisWncia de urn dispositivo eh~ctrico que e percorrido pOl' uma corrente electrica de 5 mili
amperes de intensidade, quando se aplicam 200 volts aos seus terminais? 


