
 

P
ág

in
a1

 

 

Grupo I 

 
1. A Terra é o único planeta do sistema solar que possui uma atmosfera rica em oxigénio. 

1.1. A atmosfera terrestre constitui um filtro natural para as radiações provenientes do Sol, em 

especial para as radiações ultravioleta de maior energia, as UV-C, e as radiações ultravioleta de 

energia intermédia, as UV-B. 

Elabore um texto relativo às radiações ultravioleta provenientes do Sol, abordando os tópicos 

seguintes: 

 Camadas da atmosfera onde as radiações ultravioleta UV-C e UV-B são predominantemente 

absorvidas. 

 Reações que traduzem o efeito das radiações ultravioleta nas moléculas de oxigénio (O2) e 

de ozono (O3), na estratosfera. 

 Significado de o índice de proteção solar (IPS) de um dado creme protetor ser igual a 20. 

1.2. Selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

Nas mesmas condições de pressão e temperatura, o volume ocupado por 0,5 mol de oxigénio, 

O2(g), é aproximadamente... 

(A) o quádruplo do volume ocupado por 32 g desse mesmo gás. 

(B) o dobro do volume ocupado por 32 g desse mesmo gás. 

(C) um quarto do volume ocupado por 32 g desse mesmo gás. 

(D) um meio do volume ocupado por 32 g desse mesmo gás. 

1.3. A reação dos radicais livres de oxigénio com as moléculas de oxigénio, na estratosfera, envolve 

a libertação de cerca de 105 kJ por cada mole de moléculas de ozono que se formam. 

A variação de energia, em joule (J), associada à formação de uma molécula de ozono, poderá ser 

traduzida pela expressão: 

(A) −1,05 × 105 × 6,02 × 1023 

(B) 1,05 × 105 × 6,02 × 1023 

(C) 
1,05×105

6,02×1023 

(D) 
−1,05×105

6,02×1023
 

1.4. Explique porque é que as moléculas de oxigénio e de ozono constituem filtros da radiação UV-

B na estratosfera. 
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1.5. Os CFC (clorofluorocarbonetos) são compostos que, interagindo com a radiação UV-B, 

constituem a principal fonte de radicais livres de cloro na estratosfera. 

Nas moléculas de CFC que chegam à estratosfera, verifica-se assim a quebra das ligações C–Cl, 

mais fracas, não ocorrendo, no entanto, a quebra das ligações C–F, mais fortes.  

Indique o motivo que justifica que a quebra das ligações C–F não ocorra. 

1.6. A diminuição da concentração de ozono (O3) na estratosfera está relacionada, entre outros 

fatores, com reações que envolvem os CFC. 

Qual das seguintes fórmulas de estrutura representa um CFC? 

 

2. Muitos dos CFC são derivados do metano, CH4, um hidrocarboneto saturado cujas moléculas 

são constituídas por átomos de carbono e de hidrogénio. À temperatura e à pressão ambientes, o 

metano é um gás. 

2.1. Determine a quantidade de átomos existente numa amostra de 20,0 g de metano, CH4(g). 

2.2. As moléculas de metano apresentam geometria tetraédrica. Nestas moléculas, 

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

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

2.3. No átomo de carbono no estado fundamental, os eletrões de valência encontram-se 

distribuídos por 

(A) uma orbital. 

(B) duas orbitais. 

(C) três orbitais. 

(D) quatro orbitais. 

2.4. Um dos eletrões de valência do átomo de carbono no estado fundamental pode ser 

caracterizado pelo conjunto de números quânticos: 

(A) (1,0,0, −
1

2
) 

(B) (1,1,0, +
1

2
) 

(C) (2,0,0, +
1

2
) 

(D) (2,1,2, −
1

2
) 
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3. Os hidrocarbonetos são compostos químicos constituídos por átomos de carbono (um dos 

elementos mais abundantes no espaço interestelar) e de hidrogénio (o elemento mais abundante 

no Universo). A figura representa um diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogénio. 

 

3.1. Selecione a única opção que apresenta o valor da energia da radiação envolvida na transição 

do eletrão, do nível energético correspondente ao primeiro estado excitado do átomo de hidrogénio, 

para o nível energético correspondente ao estado fundamental do mesmo átomo. 

(A) 0,14 × 10−18𝐽 

(B) 0,30 × 10−18𝐽 

(C) 1,64 × 10−18𝐽 

(D) 2,18 × 10−18𝐽 

3.2. O etino, C2H2, é um hidrocarboneto, de fórmula de estrutura H – C ≡ C – H 

Classifique, justificando, a ligação que se estabelece entre os átomos de carbono, na molécula 

considerada. 

 

4. As soluções são misturas homogéneas, sendo constituídas por uma única fase. A composição 

quantitativa de uma solução traduz-se, frequentemente, pela concentração expressa em mol dm–3.  

Para uma determinada atividade experimental, um grupo de alunos tem de preparar 250 cm3 de 

uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, com a concentração de 2,00 mol dm–3.  

Calcule a massa de hidróxido de sódio sólido que os alunos devem medir para preparar essa 

solução.  
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5. Os principais constituintes do petróleo bruto e do gás natural são compostos orgânicos 

pertencentes à família dos alcanos, também designados por hidrocarbonetos saturados. 

Relativamente aos alcanos, classifique cada uma das seguintes afirmações como verdadeira ou 

falsa. 

 

(A) Os alcanos têm fórmula geral CnH2n + 2 (com n = 1,2 3,..., sendo n o número de átomos de 

carbono). 

(B) O alcano designado por heptano tem apenas seis átomos de carbono. 

(C) Os alcanos podem ter ligações carbono-carbono simples e duplas. 

(D) Um dos átomos de carbono do 2,2-dimetilpropano está ligado a quatro átomos de carbono. 

(E) Os alcanos são hidrocarbonetos por só conterem átomos de carbono e de hidrogénio. 

(F) Um alcano com apenas três átomos de carbono pode ser ramificado. 

(G) O hexano tem mais átomos de carbono do que o 2,3-dimetilbutano. 

(H) Os CFC podem ser considerados derivados halogenados dos alcanos. 

 

6. Considere que a densidade do CO2(g), à pressão de 1 atm e à temperatura de 25 ºC, é igual a 

1,80 g dm–3. Calcule o volume ocupado por 
𝑁𝐴

4
  moléculas de CO2 (g) nas condições de pressão e 

de temperatura referidas, sendo NA a constante de Avogadro. 

 

7. Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 

seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. 

Na molécula de NH3, existem, no total, ____________ eletrões de valência não ligantes e 

____________ eletrões de valência ligantes. 

(A) três ... dois 

(B) dois ... seis 

(C) dois ... três 

(D) três ... seis 
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8. O dióxido de enxofre, SO2, e o oxigénio, O2, são duas substâncias com propriedades químicas 

diferentes, sendo ambas gasosas nas condições ambientais de pressão e temperatura. 

O gráfico traduz o modo como varia o volume, V, de uma amostra de um gás ideal com a quantidade 

de substância, n, a pressão e temperatura constantes. 

 

8.1. Com base no gráfico, e admitindo que SO2 e O2 se comportam como gases ideais, selecione 

a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. Em duas amostras gasosas, uma de SO2 

e outra de O2, nas mesmas condições de pressão e temperatura, se os gases tiverem... 

(A) ... volumes iguais, têm massas iguais. 

(B) ... volumes iguais, têm a mesma densidade. 

(C) … o mesmo número de moléculas, têm volumes iguais. 

(D) … o mesmo número de moléculas, têm a mesma densidade. 

8.2. Calcule o número de moléculas de SO2(g) que existem numa amostra de 50,0 cm3 desse gás, 

em condições normais de pressão e temperatura (PTN). 

9. O cianeto de hidrogénio, HCN, que tem um cheiro característico a amêndoa amarga, apresenta 

um ponto de ebulição de 26 ºC, à pressão de 1 atm. 

9.1. Um teor de HCN, no ar, de 0,860 ppm corresponde a um teor, expresso em percentagem em 

massa, de: 

(A) 8,60 × 103% 

(B) 8,60 × 10−2% 

(C) 8,60 × 10−5% 

(D) 8,60 × 10−7% 

9.2. Considere que a densidade do HCN(g) (M = 27,03 g/mol), à pressão de 1 atm e à temperatura 

de 30ºC, é 1,086 g dm-3. Qual das expressões seguintes permite calcular a quantidade de HCN(g) 

que existe numa amostra pura de 5,0 dm3 desse gás, nas condições de pressão e de temperatura 

referidas? 

(A) (
27,03×5,0

1,086
) 𝑚𝑜𝑙 

(B) (
1,086×5,0

27,03
) 𝑚𝑜𝑙 

(C) (
27,03

1,086×5,0
) 𝑚𝑜𝑙 

(D) (
1,086

27,03×5,0
) 𝑚𝑜𝑙 
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Grupo II 

 

1. Utilizou-se uma resistência de aquecimento de 200 W para aquecer uma amostra de 500 g de 

água, tendo a temperatura da amostra aumentado 27 ºC. Considere que o rendimento do processo 

de aquecimento foi 70%. Determine o intervalo de tempo que foi necessário para o aquecimento 

da amostra de água. 

c (capacidade térmica mássica da água) = 4,18 × 103 J kg–1 ºC–1 

 

2. A água, colocada numa cafeteira, pode também ser aquecida num fogão a gás. 

Identifique o principal processo de transferência de energia, como calor, que permite o aquecimento 

de toda a água contida na cafeteira e descreva o modo como essa transferência ocorre. 

 

3. A capacidade térmica mássica do azeite é cerca de metade da capacidade térmica mássica da 

água. 

Se for fornecida a mesma energia a uma amostra de 200 g de azeite e a uma amostra de 100 g de 

água, a variação de temperatura da amostra de azeite será, aproximadamente, 

(A) igual à variação de temperatura da amostra de água. 

(B) o dobro da variação de temperatura da amostra de água. 

(C) metade da variação de temperatura da amostra de água. 

(D) um quarto da variação de temperatura da amostra de água. 

 

4. Nas autoestradas, os telefones dos postos SOS são alimentados com painéis fotovoltaicos. 

Considere um painel fotovoltaico, de área 0,50 m2 e de rendimento médio 10%, colocado num local 

onde a potência média da radiação solar incidente é 600 W m−2. Selecione a única opção que 

permite calcular a potência útil desse painel, expressa em W. 

(A) (600 × 0,50 × 0,10)𝑊 

(B) (600 × 0,50 × 10) 𝑊 

(C) (
600×10

0,50
) 𝑊 

(D) (
600×0,50

0,10
) 𝑊 
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5. Quando se estudam muitos dos movimentos que ocorrem perto da 

superfície terrestre, considera-se desprezável a resistência do ar. É o 

que acontece, por exemplo, no caso das torres de queda livre existentes 

em alguns parques de diversão. 

Noutros casos, contudo, a resistência do ar não só não é desprezável, 

como tem uma importância fundamental no movimento. 

A figura representa uma torre de queda livre que dispõe de um elevador, 

E, onde os passageiros se sentam, firmemente amarrados. O elevador, 

inicialmente em repouso, cai livremente a partir da posição A, situada a 

uma altura h em relação ao solo, até à posição B. Quando atinge a 

posição B, passa também a ser atuado por uma força de travagem 

constante, chegando ao solo com velocidade nula. Considere 

desprezáveis a resistência do ar e todos os atritos entre a posição A e 

o solo. 

5.1. Selecione a alternativa que compara corretamente o valor da energia potencial gravítica do 

sistema elevador / passageiros + Terra na posição B, EpB, com o valor da energia potencial gravítica 

desse sistema na posição A, EpA. 

(A) 𝐸𝑝𝐵 =
1

3
𝐸𝑝𝐴 

(B) 𝐸𝑝𝐵 =
2

3
𝐸𝑝𝐴 

(C) 𝐸𝑝𝐵 =
3

2
𝐸𝑝𝐴 

(D) 𝐸𝑝𝐵 = 3𝐸𝑝𝐴 

5.2. Selecione o gráfico que traduz a relação entre a energia mecânica, Em, e a altura em relação 

ao solo, h, do conjunto elevador / passageiros, durante o seu movimento de queda entre as 

posições A e B.  

 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4 5 6 7 8.1 8.2 9.1 9.2 1 2 3 4 5.1 5.2 TOTAL

16 5 5 6 6 5 10 5 5 5 5 6 10 12 12 5 5 10 5 5 13 12 8 8 8 8 200


