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1. O cobre, o ouro a prata foram os primeiros metais a ser descobertos. Explique o porquê da 

descoberta e do uso destes metais pelo Homem há mais tempo do que a maioria dos metais da 

Tabela Periódica. (5 pontos) 

2. Considere o elemento Ferro, 26Fe. 

2.1. Escreva a configuração eletrónica para o ferro no estado fundamental. (5 pontos) 

2.2. Indique o subnível que está parcialmente preenchido. (5 pontos) 

2.3. Caracterize pelos respetivos números quânticos um eletrão de uma orbital semipreenchida. (5 

pontos) 

3. Considere os elementos Fluor (9F), sódio (11Na) e magnésio (12Mg). Relativamente a estes três 

elementos, selecione a afirmação verdadeira. (5 pontos) 

(A) Os átomos de flúor têm cinco eletrões de valência. 

(B) O número quântico secundário da orbital de valência do sódio é 1. 

(C) O sódio e o magnésio pertencem a períodos diferentes da Tabela Periódica. 

(D) A energia de ionização do sódio é inferior à do magnésio. 

4. Como se designa a característica dos metais que lhes permite serem facilmente estirados, ou 

seja, fazer “fios”? (5 pontos) 

 

5. Selecione a opção correta: (5 pontos) 

(A) As rochas ricas em algum metal são designadas por metaloides.  

(B) Os metais são maus bons condutores de calor mas bons condutores de eletricidade. 

(C) Os elementos cujos átomos apresentam o subnível d em preenchimento são designados 

elementos de transição.  

(D) Remover um metal do seu minério é um processo de oxidação. 

 

6. Justifique que os cristais metálicos serem bons condutores de corrente elétrica e os cristais 

iónicos não. (10 pontos) 

7. As afirmações seguintes comparam algumas propriedades de substâncias metálicas e de 

substâncias iónicas. Selecione a afirmação correta. (5 pontos) 

(A) Os metais são deformáveis e os sólidos iónicos são quebradiços. 

(B) Os metais apresentam uma baixa condutividade térmica e elétrica enquanto os sólidos 

iónicos são bons condutores térmicos e elétricos. 

(C) Os metais e os sólidos iónicos têm baixos pontos de fusão. 

(D) Os metais e os sólidos iónicos têm uma densidade baixa. 

8. Em que consiste uma liga metálica? (5 pontos) 
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9. O Zinco, 30Zn, apesar de se encontrar no bloco d não é muitas vezes considerado um elemento 

de transição por não apresentar as características adequadas. Justifique esse facto usando a sua 

configuração eletrónica. (10 pontos) 

10. A partir dos seguintes dados em kJ/mol calcule a energia de rede cristalina do brometo de cálcio 

(CaBr2) a partir das substâncias elementares Ca(s) e Br2(l). (15 pontos) 

 

∆𝒔𝒖𝒃𝒍𝒊𝒎𝒂çã𝒐𝑯°(𝑪𝒂) = 𝟏𝟕𝟖, 𝟐       ∆𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂çã𝒐𝑯°(𝑩𝒓𝟐) = 𝟑𝟏      ∆𝒅𝒊𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂çã𝒐𝑯°(𝑩𝒓𝟐) = 𝟏𝟗𝟐, 𝟓 

𝑬𝟏ª 𝒊𝒐𝒏𝒊𝒛𝒂çã𝒐(𝑪𝒂) = 𝟓𝟗𝟎      𝑬𝟐ª 𝒊𝒐𝒏𝒊𝒛𝒂çã𝒐(𝑪𝒂) = 𝟏𝟏𝟒𝟓    𝑬𝒂𝒇𝒊𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆(𝑩𝒓) = −𝟑𝟏𝟖 

∆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂çã𝒐𝑯°(𝑪𝒂𝑩𝒓𝟐) = −𝟔𝟖𝟐, 𝟖 

11. Acerte a seguinte equação redox em meio ácido: (15 pontos) 

𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝑆𝑂4
2−(𝑎𝑞) → 𝑀𝑛𝑂4

−(𝑎𝑞) + 𝑆𝑂2(𝑔) 

12. Considere o seguinte diagrama de uma pilha: 

𝐶𝑢(𝑠)|𝐶𝑢2+(𝑎𝑞)||𝐴𝑔+(𝑎𝑞)|𝐴𝑔(𝑠) 

 

12.1. Escreva a equação química que descreve a reação global que ocorre. (5 pontos) 

12.2. Identifique o ânodo. (5 pontos) 

12.3. Identifique o elétrodo positivo. (5 pontos) 

12.4. Indica o sentido do movimento dos eletrões nos elétrodos. (5 pontos) 

12.5. Indica o sentido do movimento dos iões na ponte salina. (5 pontos) 

12.6. Qual o papel da ponte salina na pilha? (5 pontos) 

 

13. Atenda à seguinte equação que descreve a reação global que ocorre numa célula eletroquímica. 

2 𝐴𝑙(𝑠) + 3𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3 𝑀𝑛(𝑠) 

 

Nas condições [𝑀𝑛2+] = 0,8 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 e [𝐴𝑙3+] = 1,4 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 calcule a diferença de potencial da 

célula. (10 pontos) 

𝑬𝒒𝒖𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝑵𝒆𝒓𝒏𝒔𝒕      𝑬𝒄é𝒍𝒖𝒍𝒂 = 𝑬° −
𝟎, 𝟎𝟓𝟗

𝒏
𝒍𝒐𝒈𝑸  

 

14. Determine o pH, a 25ºC, de uma solução de amoníaco, NH3, de concentração 0,50 mol/dm3. 

(10 pontos) 

𝑲𝒃(𝑵𝑯𝟑) = 𝟏, 𝟕𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓 

15. Determine o valor da constante de acidez do ácido cianídrico, HCN, sabendo que o grau de 

ionização do ácido cianídrico, numa solução 0,050 mol/dm3 é de 0,38%. (10 pontos) 

 

16. Calcule o grau de ionização do ácido acético (CH3COOH) numa solução de ácido acético 0,10 
mol/dm3 de pH=2,87. (10 pontos) 
 
17. Preparou-se uma solução dissolvendo em água quantidades consideráveis de ácido acético 

(CH3COOH) e acetato de sódio (NaCH3COO). A solução preparada é uma solução tampão. 

Justifique e indique o que significa ser uma solução tampão. (10 pontos) 
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18. Qual o pH, após a adição de 50 mL de uma solução 0,20 mol/dm3 de NaOH a 50 mL de uma 

solução 0,10 mol/dm3 de HCl? (10 pontos) 

 

19. Titularam-se 25 mL de C6H5COOH (ácido benzoico) que é um ácido monoprótico 0,10 mol/dm3 

com 20 mL de solução de hidróxido de sódio, NaOH.  

 

19.1. Mostre que o pH no ponto de equivalência é de 8,4. (10 pontos) 

 

𝑲𝒂(𝑪𝟔𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶𝑯) = 𝟔, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟓 

19.2. Dos indicadores mencionados no quadro escolha um para ser utilizado nesta titulação. 

Justifique a resposta. (5 pontos) 

 

Indicador Zona de viragem 

Vermelho de clorofenol 5,2 – 6,8 

Azul de bromotimol 6,0 – 7,6 

Vermelho de cresol 7,2 – 8,8 

 
 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

 

 

  

 


