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1. “A água é uma substância vital para qualquer organismo vivo. Mas é também uma substância 

extraordinária,pois as propriedades que a caracterizam apresentam valores, em geral, muito 

diferentes dos que seriam de esperar.” 

1.1. A densidade do vapor de água, à temperatura de 100 ºC e à pressão de 1 atm, é 0,590 g/dm3. 

Determine o volume ocupado por 3,01×1024 moléculas de H2O, contidas numa amostra pura de 

vapor de água, nas condições de pressão e de temperatura referidas.  

1.2. Qual é a geometria da molécula de água? 

1.3. Numa molécula de água: 

(A) não existem eletrões de valência não ligantes, e existem, no total, quatro eletrões ligantes. 

(B) existem eletrões de valência não ligantes, e existem, no total, quatro eletrões ligantes. 

(C) não existem eletrões de valência não ligantes, e existem, no total, dois eletrões ligantes. 

(D) existem eletrões de valência não ligantes, e existem, no total, dois eletrões ligantes. 

2. O amoníaco é um gás à pressão e à temperatura ambientes.  

2.1. Considere que a densidade do NH3(g) nas condições normais de pressão e de temperatura é 

1,08 vezes maior do que a densidade desse gás à pressão e à temperatura ambientes. 

Determine o número de moléculas de amoníaco que existem numa amostra pura de 200 cm3 de 

NH3(g), à pressão e à temperatura ambientes. 

2.2. Qual é a geometria da molécula de amoníaco? 

2.3. As soluções aquosas de amoníaco habitualmente utilizadas em laboratório são preparadas por 

diluição de soluções aquosas comerciais, muito concentradas. Considere uma solução aquosa 

comercial de amoníaco, de concentração 13 mol/dm-3 e de densidade 0,91 g cm-3, que é 

posteriormente diluída 500 vezes. 

2.3.1. Qual das expressões seguintes permite calcular a percentagem, em massa, de amoníaco 

(M=17,04 g.mol-1) na solução comercial? 

(A) 
13×0,91

17,04×1000
× 100 

(B) 
13×17,04

0,91×1000
× 100 

(C) 
0,91×1000

13×17,04
× 100 

(D) 
17,04×1000

13×0,91
× 100 

2.3.2. Para preparar 1,0 dm3 da solução de amoníaco mais diluída, o volume a utilizar da solução 

comercial será: 
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(A) 500,0 cm3 

(B) 200,0 cm3 

(C) 5,0 cm3 

(D) 2,0 cm3 

2.4. Transferem-se 20,0 cm3 de uma solução aquosa de amoníaco, de concentração 7,34 moldm-

3, para um balão volumétrico de 100,0 mL, adicionando-se água até ao traço de referência do balão. 

Calcule a concentração da solução diluída. 

3. A atmosfera terrestre é uma faixa gasosa que cobre a superfície da Terra, sendo retida pela 

atração gravítica exercida pelo planeta. Na atmosfera, a densidade e a pressão decrescem 

exponencialmente com a altitude. A temperatura apresenta, no entanto, uma variação mais 

complexa, decrescendo com o aumento da altitude em algumas camadas da atmosfera e 

aumentando noutras. O ar que constitui a camada mais baixa da atmosfera, a troposfera, é uma 

mistura de gases composta essencialmente por cerca de 78%, em volume, de azoto e 21%, em 

volume, de oxigénio. Os restantes gases – árgon, vapor de água, dióxido de carbono, néon, etc. – 

existem em percentagens relativamente baixas, embora alguns deles sejam muito importantes para 

a vida na Terra. 

F. Duarte Santos, Que Futuro? Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Ambiente, Gradiva, 2007 (adaptado) 

3.1. Qual é o esboço do gráfico que pode representar a densidade da atmosfera terrestre em função 

da altitude? 

 

3.2. A composição da atmosfera terrestre tem variado, desde a sua formação até aos tempos atuais. 

Na figura apresenta-se a composição da atmosfera terrestre em três momentos da sua existência 

– gráficos 1, 2 e 3.  
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Selecione a única alternativa que contém a sequência correta dos gráficos da composição da 

atmosfera da Terra, ordenados da mais antiga para a atual. 

(A) Gráfico 3, Gráfico 2 e Gráfico 1. 

(B) Gráfico 2, Gráfico 3 e Gráfico 1. 

(C) Gráfico 3, Gráfico 1 e Gráfico 2. 

(D) Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3. 

3.3. A composição e as propriedades físicas da atmosfera não são constantes ao longo de toda a 

sua extensão, apresentando uma estrutura de camadas. O gráfico representa a variação da 

temperatura com a altitude para uma das camadas constituintes da atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

Identifica, justificando, a camada da atmosfera representada e a forma do gráfico para a mesma. 

3.4. O número de moléculas de oxigénio que existem em 100 dm3 de ar, na troposfera, em 

condições normais de pressão e de temperatura, pode ser calculado através da expressão: 

(A) (
100

6,02×1023) × 22,4 

(B) (
100

0,21×6,02×1023) × 22,4 

(C) (
100

22,4
) × 6,02 × 1023 

(D) (
100×0,21

22,4
) × 6,02 × 1023´ 

3.5. Considere a configuração eletrónica do átomo de azoto, no estado fundamental. Quantos 

eletrões se encontram em orbitais caracterizadas pelo número quântico secundário l = 1? 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

3.6. Em determinadas condições de pressão e de temperatura, 0,5 mol de N2(g) ocupa o volume 

V1. Nas mesmas condições de pressão e de temperatura, 0,5 mol de NO2(g) ocupa o volume: 

(A) 
2

3
𝑉1 

(B) 𝑉1 

(C) 
3

2
𝑉1 

(D) 2𝑉1 

Altitude 

Temperatura 

- 60ºC 30ºC 
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3.7. Na molécula N2, os átomos de azoto partilham entre si: 

(A) dois eletrões. 

(B) três eletrões. 

(C) quatro eletrões. 

(D) seis eletrões. 

3.8. O ião fluoreto, F-, e o ião sódio, Na+, são partículas que, no estado fundamental, apresentam 

a mesma configuração eletrónica. Preveja, justificando, qual dessas partículas deverá apresentar 

maior raio. 

4. As moléculas de amoníaco, NH3(g), e de metano, CH4(g), são constituídas por átomos de 

hidrogénio ligados a um átomo de um elemento do 2.º Período da Tabela Periódica, respetivamente 

azoto e carbono. 

4.1. As transições eletrónicas que ocorrem entre níveis de energia, n, no átomo de hidrogénio, 

estão associadas às riscas que se observam nos espectros de emissão e de absorção desse 

átomo.  

Relativamente a essas transições classifique como verdadeira (V) ou falsa (F), cada uma das 

afirmações seguintes. 

(A) A transição eletrónica de n = 3 para n = 1 ocorre com emissão de radiação ultravioleta. 

(B) A transição eletrónica de n = 3 para n = 4 está associada a uma risca vermelha no espectro 

de absorção do átomo. 

(C) A transição eletrónica de n = 5 para n = 3 ocorre com emissão de radiação infravermelha. 

(D) A transição eletrónica de n = 4 para n = 2 está associada a uma risca colorida no espetro de 

emissão do átomo. 

(E) Qualquer transição eletrónica para n = 2 está associada a uma risca da série de Balmer. 

(F) Os valores absolutos das energias envolvidas nas transições eletrónicas de n = 4 para n = 

1, e de n = 1 para n = 4, são iguais. 

(G) A série de Lyman corresponde às transições eletrónicas de qualquer nível para n = 1. 

(H) A uma risca colorida no espectro de absorção do átomo corresponde uma risca negra no 

respetivo espetro de emissão. 

4.2. No estado fundamental, a configuração eletrónica do átomo de azoto é 1s2 2s2 2p3, sendo cada 

orbital atómica caracterizada por um conjunto de números quânticos (n, l, ml). 

Selecione a alternativa que corresponde ao conjunto de números quânticos que caracteriza uma 

das orbitais do átomo de azoto que, no estado fundamental, contém apenas um eletrão. 

(A) (2,1,2) 

(B) (2,1,1) 

(C) (2,0,1) 

(D) (2,0,0) 

4.3. No estado fundamental, a configuração eletrónica do átomo de carbono, C, é 1s2 2s2 2p2, 

enquanto a do átomo de silício, Si, é [Ne] 3s2 3p2. 

Relativamente a estes dois elementos, selecione a alternativa que contém os termos que devem 

substituir as letras (a) e (b), respetivamente, de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte. 
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O átomo de carbono tem __(_a_)__ energia de ionização e __(_b_)__ raio atómico do que o átomo 

de silício. 

(A) ... maior ... menor ... 

(B) ... maior ... maior ... 

(C) ... menor ... menor ... 

(D) ... menor ... maior ... 

4.4. Os átomos de carbono e de azoto podem ligar-se entre si de modos diferentes. Em alguns 

compostos a ligação carbono–azoto é tripla (C ≡ N), enquanto noutros compostos a ligação 

carbono–azoto é simples (C – N). O valor da energia média de uma dessas ligações é 276 kJ/mol, 

enquanto o valor relativo à outra ligação é 891 kJ/mol. Em relação ao comprimento médio dessas 

ligações, para uma o valor é 116 pm, enquanto para a outra é 143 pm. 

Selecione a alternativa que contém os valores que devem substituir as letras (a) e (b), 

respetivamente, de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte. 

O valor da energia média da ligação tripla carbono–azoto (C ≡ N) é __(_a_)__, e o valor do 

comprimento médio dessa ligação é __(_b_)__. 

(A) ... 276 kJ/mol1 ... 116 pm. 

(B) ... 276 kJ/mol ... 143 pm. 

(C) ... 891 kJ/mol ... 116 pm. 

(D) ... 891 kJ/mol ... 143 pm. 

5. O dióxido de carbono, CO2(g), é um dos principais gases que contribuem para o efeito de estufa, 

sendo conhecidas diversas ações conducentes à redução das suas emissões para a atmosfera. 

No entanto, além do dióxido de carbono, o vapor de água, H2O(g), e o metano, CH4(g), também 

contribuem para esse efeito. 

5.1. Tanto a molécula H2O como a molécula CO2 têm um átomo central, respetivamente de oxigénio 

e de carbono. 

Selecione a alternativa que corresponde à geometria correta dessas moléculas. 

(A) A molécula H2O é linear, assim como a molécula CO2. 

(B) A molécula H2O é linear, enquanto a molécula CO2 é angular. 

(C) A molécula H2O é angular, assim como a molécula CO2. 

(D) A molécula H2O é angular, enquanto a molécula CO2 é linear. 

5.2. Selecione a única alternativa que contém os termos que preenchem o espaço seguinte, de 

modo a obter uma afirmação correta. 

Nas mesmas condições de pressão e temperatura, o volume ocupado por 4,00 g de hélio, He(g), é 

aproximadamente ______ volume ocupado por 4,00 g de hidrogénio, H2(g). 

(A) igual ao 

(B) o dobro do 

(C) metade do 

(D) o quádruplo do 
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6. A espectroscopia fotoeletrónica, que se baseia no efeito fotoelétrico, é um processo que pode 

ser usado para determinar a energia de cada eletrão de um átomo. 

6.1. O gráfico que se segue diz respeito ao efeito fotoelétrico. Faça a respetiva interpretação. 

 

 

 

 

6.2. A energia mínima para remover um eletrão do átomo de sódio, Na, é 8,24 × 10–19 J. Determine 

o módulo da velocidade do eletrão ejetado de um átomo de sódio, quando nele incide uma radiação 

de energia 2,00 × 10–18 J / fotão. 

m(eletrão) = 9,11 × 10–31 kg 

7. A última fase da preparação do ácido sulfúrico consiste em fazer reagir o SO3(g) com vapor de 

água, obtendo-se uma solução concentrada de ácido sulfúrico.  

7.1. Considere que a concentração da solução produzida para fins comerciais é 18,3 mol.dm–3. 

Determine o volume de solução concentrada que teria de ser utilizado para preparar 250,0 cm3 de 

uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 0,50 mol dm–3. 

7.2. As moléculas de ácido sulfúrico são constituídas por átomos de hidrogénio, de enxofre e de 

oxigénio. 

7.2.1. Os eletrões de valência dos átomos de oxigénio e de enxofre, no estado fundamental, 

distribuem-se 

(A) apenas por orbitais com l = 1. 

(B) pelo mesmo número de orbitais. 

(C) por orbitais com o mesmo número quântico principal. 

(D) por orbitais com l = 1 e com l = 2. 

7.2.2. Considere o período da tabela periódica onde se encontra o elemento enxofre. Qual é o 

elemento desse período cujos átomos, no estado fundamental, apresentam maior energia de 

ionização? 

8. A Tabela Periódica corresponde a uma forma de organização dos elementos químicos de acordo 

com a periodicidade das suas propriedades físico-químicas, que reflete a periodicidade das suas 

configurações eletrónicas. 

8.1. Considerando os elementos que constituem os três primeiros períodos da Tabela Periódica e 

tendo em conta as suas posições relativas nessa Tabela, classifique como verdadeira (V) ou falsa 

(F) cada uma das afirmações seguintes. 

(A) O átomo de alumínio origina um ião tripositivo, Al 3+, cuja configuração eletrónica é idêntica 

à do átomo de néon. 

(B) O azoto forma com o hidrogénio um composto cujas moléculas têm geometria piramidal 

trigonal. 

Energia 

cinética dos 

eletrões 

extraídos Energia da radiação incidente 

E min 
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(C) O sódio é o elemento que apresenta o valor mais baixo de raio atómico. 

(D) O sódio forma com o cloro um composto cujas ligações são covalentes. 

(E) O flúor é, dos elementos do seu grupo, aquele que apresenta maior energia de ionização. 

(F) O átomo de oxigénio origina um ião binegativo, O2–, cuja configuração eletrónica é idêntica 

à do átomo de néon. 

(G) O átomo de alumínio tem, no estado fundamental, a configuração eletrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 

3p3. 

(H) O carbono forma com o hidrogénio um composto cujas moléculas têm geometria tetraédrica. 

8.2. O gráfico da figura representa a relação entre a energia de ionização e o número atómico dos 

elementos, ao longo do 2.º Período da Tabela Periódica. 

 

Justifique o facto de a energia de ionização apresentar uma tendência geral para aumentar ao longo 

do 2.º Período da Tabela Periódica. 

9. A cafeína é um composto químico que se encontra, por exemplo, no café, no chocolate e em 

alguns refrigerantes. 

Estudos realizados sobre os efeitos da cafeína na saúde dos seres humanos sugerem que, no caso 

de um adulto saudável, se a dose diária ingerida não ultrapassar 300 mg, o consumo daquele 

composto não apresenta, em geral, riscos. 

Considere o caso de um adulto saudável que beba, diariamente, duas chávenas de café expresso, 

o que corresponde à ingestão de 60 mg de cafeína, e que consuma, também diariamente, um 

refrigerante cujo teor em cafeína seja igual a 138,2 mg.dm- 3. 

Calcule o número de latas de 0,33 L desse refrigerante que poderão ser ingeridas por dia, para 

além dos dois cafés, sem que seja ultrapassado o limite diário acima referido. 

10. A percentagem, em volume, de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera terrestre atual é 0,39%. 

Determine o número de moléculas de dióxido de carbono presentes numa amostra de 10 dm3 de 

ar, nas condições PTN. 

11. Considere várias amostras de CO2(g), contidas em recipientes fechados, sob as mesmas 

condições de pressão e de temperatura. 

Selecione a única opção que apresenta um esboço do gráfico que pode traduzir a relação entre a 

densidade das amostras de CO2(g) e o número de moléculas desse gás existentes nessas 

amostras. 
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12. Uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH(aq) (M=40,00 gmol-1), contém 20%, em 

massa, de soluto. A densidade da solução é 1,219 g cm- 3.  

Determine a concentração, em mol dm- 3, desta solução. 

13. As estrelas mais maciças queimam mais rapidamente o hidrogénio porque necessitam de maior 

quantidade de energia para equilibrar a contração gravitacional e, portanto, a sua temperatura é 

mais elevada; duram menos, mas brilham mais. 

Quando todo o hidrogénio se transforma em hélio, as forças que contrariam a força da gravidade 

deixam de existir; o coração da estrela contrai-se. Esta contração reaquece o coração da estrela, 

cuja temperatura aumenta de tal modo que é suficiente para permitir novas reações nucleares: o 

hélio transforma-se em carbono e oxigénio. 

13.1. Escreva a equação que traduz a formação do carbono-12 a partir do hélio-4 com libertação 

de energia. 

13.2. A formação do elemento oxigénio, 𝑂8
16 , a partir da reação entre carbono-12 e hélio-4 pode 

escrever-se através da equação seguinte: 

𝐶 +  𝐻𝑒 →  𝑂 + 7,8 × 1010𝐽/𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔é𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜8
16

2
4

6
12  

Quando se produzem 2,5 toneladas de oxigénio, a energia libertada será: 

(A) 1,95 × 1010𝐽 

(B) 1,95 × 1010𝐾𝐽 

(C) 1,95 × 1011𝐽 

(D) 1,95 × 1011𝐾𝐽 

(E) 1,95 × 1014𝐾𝐽 

13.3. Os espetros das estrelas apresentam riscas negras. A que se devem as mesmas? 

13.4. Explique porque é que os espetros atómicos de absorção e emissão são descontínuos. 

14. Atualmente os cosmólogos pensam que o Universo surgiu do Big Bang. Indique os factos que 

apoiam esta teoria e algumas limitações da mesma. 
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