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Grupo I 

1. Os átomos de cloro podem substituir átomos de hidrogénio 

nas moléculas dos alcanos, como na molécula a seguir 

representada. Qual é o nome do composto acima 

representado? 

(A) 2-cloro-2-metil-3-clorobutano 

(B) 2-cloro-3,3-clorometilbutano 

(C) 2,3-dicloro-2-metilbutano 

(D) 2,3-dicloro-3-metilbutano 

2. Quantos valores diferenciados de energia apresentam os eletrões de um átomo de carbono no 

estado fundamental? 

(A) Dois. 

(B) Três. 

(C) Quatro. 

(D) Cinco.  

3. Leia atentamente o seguinte texto. 

Imediatamente após o Big-Bang, há cerca de 15 mil milhões de anos, o Universo era constituído 

por partículas subatómicas, como neutrões, protões e eletrões, e por radiação eletromagnética, 

numa permanente interconversão de partículas e energia. Iniciada a expansão e o consequente 

arrefecimento do Universo, a partir de certo momento (t~3 min),houve condições para a ocorrência 

de reações nucleares que originaram os primeiros núcleos. Decorridos cerca de 300 000 anos, 

formaram-se os primeiros átomos estáveis, como os de hidrogénio e os de hélio. Aproximadamente 

dois milhões de anos depois, formaram-se as estrelas, nas quais as reações nucleares originaram 

elementos mais pesados, como oxigénio, carbono, azoto e ferro. 

Seleciona, com base no texto, a opção que completa corretamente a frase seguinte.  

A formação de núcleos atómicos no Universo não foi simultânea com o aparecimento de partículas 

subatómicas, porque... 

(A) ... a energia era tão elevada que, mesmo que se formassem núcleos atómicos, eram 

imediatamente destruídos. 

(B) ... a energia era insuficiente para permitir que neutrões e protões formassem núcleos atómicos. 

(C) ... o aparecimento de núcleos atómicos dependia apenas da quantidade existente de partículas 

subatómicas. 

(D) ... o aparecimento de núcleos atómicos dependia das dimensões do Universo e, 

consequentemente, da sua contração. 
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4. A fusão nuclear pode vir a proporcionar uma fonte de energia sustentável.   

Selecione, de entre as alternativas indicadas, a que completa corretamente a frase seguinte. 

 Na reação de fusão que envolve isótopos do hidrogénio (deutério, , e trítio, ), traduzida pela 

equação nuclear  

 

 a partícula representada por X é... 

(A) Um protão 

(B) Um neutrão 

(C) Uma partícula α 

(D) Uma partícula β- 

 

5.Considere os seguintes elementos químicos, em que as letras não são os respetivos símbolos 

químicos:  

8A       11B        19C          20D 

Selecione a única opção que contem os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. Considere os iões C+ e D2+ . Comparando 

respetivamente os seus raios iónicos. 

O raio do (C+) é  _______ do que o raio do ião (D2+), porque esses iões são isoeletrónicos e quanto 

_____       é a carga nuclear ______  raio atómico. 

(A) Menor… menor… maior 

(B) Maior… menor… maior 

(C) Menor… maior… menor 

(D) Maior… maior… menor 

6. Considere que se utiliza uma solução de ácido clorídrico, de densidade 1,15 𝑔/𝑐𝑚−3, que contém 

30%,em massa, de HCl. Qual das expressões seguintes permite calcular a massa de HCl que existe 

em 500𝑐𝑚3da solução? 

(A) (1,15 × 0,500 × 0,30)𝑔 

(B) (
1,15×0,30

0,500
) 𝑔   

(C) (
1,15×500

0,30
) 𝑔   

(D) (1,15 × 500 × 0,30)𝑔  

7. As estrelas não apresentam todas a mesma cor. 

A estrela Rigel é azul, enquanto a estrela Antares é vermelha, o que permite concluir que, das duas 

estrelas, a estrela Rigel está: 

(A) A uma temperatura superior. 

(B) Mais afastada da Terra. 

(C) A uma temperatura inferior. 

(D) Mais próxima da Terra. 
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8. O cloro natural é constituído por dois isótopos, e, com abundâncias relativas de 75,53% e de 

24,47%, cujas massas isotópicas relativas são 34,97 e 36,97, respetivamente. Escolhe a opção 

que corresponde ao cálculo da massa atómica relativa do cloro? 

(A) Ar (Cl) = 
75,53 × 24,47+34,97+36,97

100
 

(B) Ar (Cl) = 
75,53 × 36,97+34,97

24,47
 

(C) Ar (Cl) = 
75,53 × 34,97+24,47 × 36,97

2
 

(D) Ar (Cl) = 
75,53 × 34,97+24,47 × 36,97

100
 

9. Preparou-se uma solução ao adicionar 32 g de etanol (C₂H₆O) a 140 g de água. Sabendo que 

ρetanol = 0,8g/cm³ e  𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,0 𝑔/𝑑𝑚³ , calcula a composição quantitativa da solução expressa em 

percentagem em massa. Das opções seguintes seleciona a correta. 

(A) %(m/m) = 22.53% 

(B) %(m/m) =18.6 % 

(C) %(m/m) = 22.85 % 

(D) %(m/m) = 44.44 % 

10. Qual é o volume necessário, em mL, de uma solução de 15 mol dm-3 de ácido nítrico (HNO3) 

para preparar 400 mL de uma solução do mesmo ácido de concentração 15 g dm-3? 

(A) 1 mL 

(B) 6 mL 

(C) 15 mL 

(D) 100 mL 

11. Um uísque vulgar tem uma percentagem de 40% de volume de álcool (etanol). Que volume de 

uísque é necessário que um jovem de 50 kg atinja o valor de DL50 do etanol? (massa volúmica do 

etanol = 0,80g/cm3) (DL50 etanol = 2080 mg/kg) 

(A) 130 cm³ 

(B) 52 cm³ 

(C) 100 cm³ 

(D) 325 cm³ 

12. O dióxido de carbono, CO2, desempenha um papel importante na regulação da temperatura 

superficial da Terra. O teor médio de CO2 na troposfera tem aumentado de forma continuada nos 

últimos 150 anos, apresentando atualmente um valor de 3,9 x 10-2 %, em volume. 

Qual número de unidades estruturais de CO2 (g) que existem numa amostra de 0,0100 m3 de ar 

troposférico, em condições PTN? 

(A) 1,05 x 1020   

(B) 3,15 x 1020   

(C) 2,1 x 1020   

(D) 1,05 x 1017   

(E) 3,15 x 1017  
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13. Um fabricante de baterias produziu um modelo com uma solução que contém 98 g de ácido 

sulfúrico (H2SO4) dissolvidos em 162 g de água (H2O). Determine a fração molar do solvente. 

(A) 0.1  

(B) 0.9 

(C) 1.1  

(D) 1.5 

14.Selecione a opção correta tendo por base o espetro atómico de emissão do átomo de hidrogénio. 

(A) Uma transição eletrónica do n=1 para o n=2 emite radiação U.V. 

(B) Todas as transições eletrónicas para o n=1 emitem radiação U.V. 

(C) Todas as transições eletrónicas para o n=2 emitem radiação visível. 

(D) Uma transição eletrónica do n=2 para o n=4 absorve radiação infravermelho. 

15. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,86% (m/m). Qual o número de 

iões presentes num frasco de 1 kg de soro fisiológico? 

(A) 
8,6

6,022×1023×58,44
 

(B) 
8,6×2×6,022×1023

58,44
 

(C) 
8,6×2

58,44×6,022×1023 

(D) 
8,6×6,022×1023

58,44
 

Grupo II 

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. 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.  

2.1. Considere que a concentração da solução produzida para fins comerciais é 17,6 mol.dm–3. 

Determine o volume de solução concentrada que teria de ser utilizado para preparar 150,0 cm3 de 

uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 1,50 mol dm–3. 
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2.2. As moléculas de ácido sulfúrico são constituídas por átomos de hidrogénio, de enxofre e de 

oxigénio. 

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

distribuem-se 

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

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

(C) apenas por orbitais com l = 1. 

(D) pelo mesmo número de orbitais. 

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

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

ionização? 

3. 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 energético cujo teor em cafeína seja igual a 400,2 mg.dm- 3. 

Calcule o número de latas de 0,250 L desse refrigerante energético que poderão ser ingeridas por 

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

4. 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 20 dm3 de 

ar, nas condições PTN. 

5. 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. 

Grupo III 

1. A tabela seguinte apresenta os valores de energia dos níveis n = 1, n = 2, n = 3 e n = 4 do átomo 

de hidrogénio. 
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1.1. Qual é a energia mínima necessária para remover o eletrão de um átomo de hidrogénio no 

estado fundamental? 

 

1.2. Considere um átomo de hidrogénio no estado fundamental, no qual incide radiação de energia 

1,80 × 10-18 J. 

 

Conclua, justificando, se ocorre, ou não, transição do eletrão. 

 

1.3. As transições eletrónicas no átomo de hidrogénio originam riscas diferenciadas nos espetros 

atómicos deste elemento. O espetro de emissão do átomo de hidrogénio na região do visível 

apresenta, entre outras riscas, uma risca a uma energia de 4,84 × 10-19 J. Considerando a transição 

que origina essa risca, a energia do nível em que o eletrão se encontrava inicialmente pode ser 

calculada pela expressão: 

 

(A) (-5,45 × 10-19 + 4,84 × 10-19) J 

(B) (-5,45 × 10-19 - 4,84 × 10-19) J 

(C) (-2,18 × 10-18 + 4,84 × 10-19) J 

(D) (-2,18 × 10-18 - 4,84 × 10-19) J 

 

 

 

Bom trabalho Jovens cientistas! 

A professora Paula Melo Silva 

 

 

G1 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2.1 2.2.2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 TOTAL

75 12 5 8 12 8 5 14 14 16 10 12 9 200


