
2;' CHAMADA Ano de 1969 

ENSINO TECNICO PROFISSIONAL 

Cursos de forma~ao industrial 

Elementos de Fisica e Quimica 

Leia os enunciaclos com cuidado, pense corn calma, procllrmulo jlls'tificaJ' 
as l'cspostas concisamcnte. 

I 

'"--.._ 1. De um exemplo, e explique-o. de como {> p05s1ve1 conseguir-sc quc 
Hm corpo de ferro £Iuctue na cl.gua. 

2. Que grandezas influem na ]Jl'essQo que um Hquido exerce sobre 0 fundo 
do vaso que 0 contem? Expli(lue como cacb uma dessas grandezas exerce a 
SIIa influencia no valor da pressao. 

3. Em dois man6metros de mercurio, um de ar livre e 0 outro de ar eoIYl
primido, os desniveis do merc{lrio nos dois ramos de eada um deles sao iguais. 
Qual destes instrumentos indicara maior pressao? Porque? 

4. Uma massa de g[lS ocupa 0 volume de 600 em:1 quando medida soh 

a pressao de 72 em de mercurio; qual 6 0 volume que ocupa apressao de 108 em 
de mercurio (sem que haja variac;ao de temperatura)? 

II 

5. Os corpos dilatam-se pela elevac;ao da sua temperatura. De um exem
plo em que se torne necessario ('vital' os inconvenientes deste efeito nos 
('orpos s6lidos. 

6. De entre os processos de transmissao de calor, indique aquele q lle 
nao se pode realizar nos solidos mas que se verifica nos Hquidos. Justifique 
;1 resposta. 

7. Que justificac;ao se pode apresentar para a escolha da temperatura do 
vapor de agua ebuliente, sob a pressao normal, para ponto fixo da escala 
Celsius (tambem designada pOl' centigrada) ? 

Sugestao: recorde uma das leis das mudanc;as cIe estacIo, que conhecc. 

8. Urn corpo que pesa 150 g necessita de 315 calorias para que a sua 
temperatura se eleve da 10°C; determine a capacidaclc calorifica do corro 
e 0 calor especifico da substancia de que c feito. 

rVolte se faz favor) 



III 

9. Quais sao as caractcristicas das imagens dadas pe10s f'spelhos planos r 

10. Que entende por a!Jerfum de urn espelho esferico r 

11. Na dispersao da luz branca, obtem-se nao so urn espectra visivel ma:-. 

tambem radiaroes invislL:cis. de duas especies. Como sp clf'signa cada um,l 

clessas especies? 

12. Calcu1e a potencia, expressa em djoptrias, de mna lentc convergente 
que d(l LIma imagem ampliada c invertida. a 1.50 cm cla lente. de llln objecto 

situado a ,'30 em da mesma lente. 

IV 

Ll Na reeluc;ao do vapor de agua pclo earvao ao rubro fonna-sf' () gtis 
de agua; quais sao os produtos desta reac<,~ao? (Justifique a resposta escrevendo 

a respectiva equac;ao quimica). ".

14. 0 helio e urn gel.S ineomhustivel e muito pouco denso ({~ assim prefe

rIvel ao hidrogEmjo para encher baloes aerostMicos, ou elirigivejs, por nao haver 

o risco ell' explosao, na mistura com 0 aI', provocada. pOl' exemplo, pela falsea 

electrica de uma trovoada). 

Determine 0 peso de um litro de helio, sabenelo que 0 respectivo peso 

l11o]eclllar e 4 (a molecula e monoatomica e 0 peso at6mieo e He=4). 

15. A tinfllra de fornesol e um indicaelor. Que cor ,lpresenta em llleio 

;kido? 

16. Num livro ell' QUlmiea ao clescrever-se determinada rcacc,'ao afirrnou-s(' 

q liP ela era endotermica. Que se queria dizer com tal afirma<,'ao? 

17. Na transfonnac;ao, sem perdas. ele nitrato de sodio em (lcic1o nftrico. 

ohtem-se ~315 g ele acido. Qual foj a quanticlade de sal consumido? 

~=14 ; 0=16 ; H=l Na=2,'3. 

18. Escreva os nomes dos compostos que correspondem ~ts f<1rmu1a-; 

segllintes: 

19. Que aplicac;oes conhece (cite, pelo menos. duas) do sulfato de ferro.'...I 

20. Qual e a propriedade mais importante das liga.':J' de aluminio (pIP (' 

especialmente vantajosa na sua ntilizaC;ao industrial? 

2]. No seu curso fez-se breve referencia ao dcido pkrico. Qllal {i. a pro

priedacle mais importante desta snbst<lncia? 



(SO para os cursos de Serralheiro, Montador Electricista, Electro
mecanico e Tecnico de Tecelagem) 

:22. Defina equilibrante ele urn sistema de fon;as. 

2,'3. Qual {~ () tipo de alavancas em quc a potcncia f> sempn-' maior do 

quc a resistencia? Justifique a resposta. 

24. U111 corpo pesa 200 kg C 0 coeficiente de atrito de escorreganwnto 
cstatico e OJ. Qual e valor da for~'a elf' atrito que se opoe ao arranque. no 
movimento de escorregamento? 

25. Calcule a altura de que cleve cair urn corpo p:lra ctlle tenha IIO fim 
cla queda a velociclade de 49 m/s. Que tempo elnron a qneeb ? 

v 

(S6 para os cursos nao indica-dos no grupo anterior de perguntas). 

22. Cite nma aplica<;;ao da transformagao da energia electJ'ica em cncJ'

~hl luminosa. 

23. as elementos ue pilhas hidroelectricas s<lo, normalmente. polariz{lveis. 
Em que consistf'. f' como se evita. a polariza<;;ao na pilha Leclanchp? 

24. Sabendo da vantagem do transporte da energia elf>ctrica sob a forma 
de corrente alternada de alta tensao porque e que se faz a sua di.'l'trihuir;ao 
soh tensao menos elevaela. embora ainda mais alta do que a de IlUlizor;ao? 

25. Calcule a energia electrica consumida durante 10 homs pOl' um 
rpceptor com a resistencia ele 1100 U quando aplicado num sector de 220 V. 


