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1. “Metais expostos aos elementos sofrem naturalmente danos devidos à corrosão atmosférica. A 

gravidade e extensão dessa corrosão dependem da velocidade a que a mesma ocorre, o que é 

fundamentalmente dependente das propriedades da superfície exposta aos elementos e dos 

eletrólitos que se formam no processo, que por sua vez dependem de fatores como os níveis de 

humidade e de poluição da atmosfera.” 

1.1. Em que consiste a corrosão dos metais? (5 pontos) 

1.2. A oxidação dos metais é sempre uma situação de consequências negativas? Justifique a sua 

resposta. (5 pontos) 

1.3. O que são eletrólitos? (5 pontos) 

2. “O ferro é encontrado na natureza fazendo parte da composição de diversos minerais, entre eles 

muitos óxidos e raramente é encontrado livre. Para obter-se ferro no estado elementar, os óxidos 

são reduzidos com carbono, e imediatamente são submetidos a um processo de refinação para 

retirar as impurezas presentes.”  

2.1. Justifique a predominância dos óxidos e da pouca existência de metais livres na natureza. (5 

pontos) 

2.2. A maioria dos metais é extraído da natureza através dos seus minérios. Em que consiste um 

minério de um metal? (5 pontos) 

3. “Apesar da descoberta do cobre ter proporcionado o seu uso em diversas situações, como em 

objetos decorativos e cunhagem da moeda, o facto é que o seu uso em armas tinha limitações.” O 

cobre é extremamente maleável, explica quimicamente a maleabilidade e a ductilidade dos metais. 

(10 pontos) 

4. Compara, justificando, a energia de ionização para os elementos sódio, 11Na, e magnésio, 12Mg. 

(10 pontos) 

5. Duas substâncias foram submetidas a alguns testes e os resultados obtidos foram: 

Substância Ponto de fusão Condutibilidade elétrica 

I 
p.f.I > p.f.II 

• Fraca condutibilidade quando sólida 
• Boa condutibilidade quando dissolvida em 

água 

II • Fraca condutibilidade 

 

Atendendo aos resultados, qual das seguintes afirmações está correta? (5 pontos) 
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(A) A substância I e a substância II são moleculares. 
(B) A substância I é molecular e a substância II é iónica. 
(C) A substância I é iónica e a substância II é molecular. 
(D) A substância I e a substância II são iónicas. 

 

6. Faça as configurações eletrónicas para os átomos de cálcio, 20Ca, e de níquel, 28Ni, relacionando-

a com a localização na Tabela Periódica. (10 pontos) 

7. Titularam-se, em meio ácido, uma solução aquosa de nitrito de sódio com uma solução de 

permanganato de potássio. A equação que traduz esta titulação é: 

NO2
- (aq) + MnO4

- (aq)  NO3
- (aq) + Mn2+ (aq)  

7.1 Indique, justificando, qual a espécie química que se comporta como oxidante na referida 

titulação. (5 pontos) 

7.2. Acerte a equação em meio ácido. (15 pontos) 

8. O pacemaker é um dispositivo utilizado para estimular o coração. A pilha utilizada é constituída 

por elétrodos de lítio e iodo.   

Li+ (aq) + e-  Li (s) Eº=-3,05V 

I2 (s) + 2 e-  2 I- (aq) Eº = +0,54V 

8.1. Indique, para a pilha qual o ânodo e qual o cátodo. (5 pontos) 

8.2. Indique o sentido do movimento dos eletrões. (5 pontos) 

8.3. Calcule o potencial padrão da pilha. (5 pontos) 

8.4. Faça o esquema para a pilha considerada. (5 pontos) 

9. Considera a seguinte reação de oxidação-redução: 

3 Zn (s) + 2 Cr3+ (aq)  3 Zn2+ (aq) + 2 Cr (s) 

Sendo as concentrações das soluções de eletrólitos [Cr3+] = 0,010 mol/dm3 e [Zn2+] = 0,0085 

mol/dm3 calcula a f.e.m da pilha que tem por base a reação apresentada. (10 pontos) 

Eº(Zn2+/Zn) = - 0,76 V      Eº(Cr3+/Cr) = - 0,41 V  𝑬𝒒𝒖𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝑵𝒆𝒓𝒏𝒔𝒕      𝑬𝒄é𝒍𝒖𝒍𝒂 = 𝑬° −
𝟎,𝟎𝟓𝟗

𝒏
𝒍𝒐𝒈𝑸  

10. Seleciona a opção correta: (5 pontos) 

(A) Os eletrões movimentam-se na ponte salina de uma pilha. 
(B) O ânodo de uma pilha é o local onde ocorre a redução. 
(C) Para construir uma pilha elétrica é só necessário garantir que ocorra uma reação de 

oxidação-redução. 
(D) O raio iónico de Na+ é superior ao de Mg2+. 
(E) A energia de 1ª energia de ionização do Li é igual à 2ª energia de ionização do Berílio. 
 

11. Relativamente à pilha que funciona com base na reação: Sn (s) + 2 Ag+ (aq)  Sn2+ (aq) + 2 

Ag (s). Qual das afirmações é a correta? (5 pontos) 

(A) Ag é o elétrodo positivo. 
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(B) O elétrodo negativo é aquele em que ocorre a semirreação de redução. 
(C) O elétrodo positivo é aquele em que ocorre a semirreação de oxidação. 
(D) Sn é o elétrodo positivo.  
(E) Os eletrões fluem de Ag para Sn. 

 

12. Na disciplina de Química, os alunos realizaram uma titulação ácido base em que a titulação de 

20,0 mL de solução de 0,040 mol/dm3 de fenilamina, C6H5NH2, (Kb=4,010-10), gastou 10,0 cm3 de 

solução de HNO3. 

12.1. Escreve a equação química da reação de neutralização. (5 pontos) 

12.2. Calcula o pH da solução de fenilamina. (10 pontos) 

12.3. Calcula a concentração da solução de ácido nítrico. (5 pontos) 

12.4. Calcula o pH resultante da adição de 5,0 mL de HNO3 à solução de fenilamina. (10 pontos) 

12.5. Calcula o pH no ponto de equivalência. (10 pontos) 

13. Considere a reação de formação do fluoreto de lítio, LiF (s), a partir do lítio Li(s) e do flúor F2 

(g) cuja entalpia de formação apresenta o valor de – 594,1 kJ/mol. Determine a energia de rede do 

LiF(s). (10 pontos) 

 

 
 

14. Justifique que os cristais iónicos serem quebradiços e os cristais metálicos serem maleáveis. 

(5 pontos) 

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

ionização do ácido cianídrico, numa solução 0,0050 mol/dm3 é de 0,038%. (10 pontos) 

 

16. Calcule o grau de ionização do ácido acético (CH3COOH) numa solução de ácido acético 0,20 
mol/dm3 de pH=2,50. (5 pontos) 
 
17. O que é uma solução tampão? Como podemos preparar uma? (5 pontos) 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

 

 

  

 


