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1. Num copo com 100 mL de água, são colocados 
20 mL de óleo, um cubo de gelo e uma barra 
retangular de alumínio. A tabela seguinte 
apresenta os valores das massas volúmicas dos 
três materiais usados. 
 
1.1. Qual das figuras melhor representa a aparência dessa mistura? Justifique. (15 pontos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Sabendo que no óleo colocado no copo existe um composto com a fórmula de estrutura 
representada, identifique os grupos funcionais que aí encontra. (5 pontos) 
 

 
 
1.3. O gelo, quimicamente água, flutua na água líquida. Proponha uma explicação para este facto, 
referindo o tipo de interações existentes entre as moléculas da água. (15 pontos) 
 
1.4. O gelo (G) não se mistura com o óleo (O) porque as interações entre as moléculas G – G, O – 
O e G – O se caracterizam por: (5 pontos) 

(A) As interações G – G e O – O são menos intensas que as G – O. 
(B) As interações G – G e O – O são tão intensas quanto as G – O. 
(C) As interações G – G são mais intensas que as G – O e O – O. 
(D) As interações G – G são menos intensas que as G – O e O – O.  

1.5. O elemento alumínio tem número atómico Z = 13. Escreva a configuração eletrónica deste 
elemento. Situe-o no grupo, período e bloco da TP justificando através da sua configuração 
eletrónica. (10 pontos) 
 
1.6. Compare, justificando, o tamanho do átomo de alumínio com o do gás raro que tem tantos 
eletrões quantos os do ião 17Cℓ– (cloreto). (10 pontos) 
 
2. Considere a seguinte tabela na qual são apresentados os comprimentos de ligação e as energias 
de ligação de alguns hidrocarbonetos. 
 

Composto Ligação carbono-carbono 
Comprimento da ligação 

(pm) 
Energia de ligação 

(kJ/mol) 

Etano 𝐶 − 𝐶 154 348 

Eteno 𝐶 = 𝐶 134 615 

Etino 𝐶 ≡ 𝐶 120 A 

 

5ª Ficha de Avaliação de Conhecimentos Turma: 10ºA 

Física e Química A - 10ºAno  Professora Paula Melo Silva 

Data: 18 de janeiro 2016               Ano Letivo: 2015/2016 135 + 15 min  

Material Massa volúmica (g/cm3) 

Água 1,0 

Óleo 0,96 

Alumínio 2,7 

Gelo 0,92 
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2.1. Apresente a fórmula de estrutura para os três compostos apresentados. (5 pontos) 
 

2.2. Indique uma razão para o facto de o comprimento da ligação 𝐶 = 𝐶 ser inferir ao da ligação 
𝐶 − 𝐶. (5 pontos) 
 
2.3. Qual das seguintes opções poderá corresponder ao valor de A na tabela: (5 pontos) 

(A) 812 𝐽 
(B) 1,35 × 10−18 𝐽 
(C) 812 𝑘𝐽 
(D) 1,35 × 10−18𝑘𝐽 

 

2.4. Qual a ordem de grandeza, em unidades SI, do comprimento da ligação 𝐶 − 𝐶? (5 pontos) 

(A)  - 12 

(B)  12 

(C)  - 10 

(D)  10 

2.5. O etano será miscível ou imiscível em água? Justifica. (10 pontos) 

3. Uma solução aquosa de carbonato de sódio, 𝑁𝑎2𝐶𝑂3, tem uma composição de 20% (m/m) em 

soluto e uma massa volúmica de 1,06 g/cm3. Determine a concentração molar da solução. (15 

pontos) 

4. Considere a molécula de metano. 

4.1. Calcule o número de moléculas de metano, 𝐶𝐻4, presentes em 56,0 dm3 deste gás nas 

condições normais de pressão e temperatura. (10 pontos) 

4.2. Qual a geometria da molécula de metano? (5 pontos) 

(A) Angular 

(B) Tetraédrica 

(C) Linear 

(D) Piramidal quadrangular 

4.3. Qual o ângulo da ligação 𝐻 − 𝐶 − 𝐻 na molécula de metano? (5 pontos) 

(A) 180º 

(B) 104,5º 

(C) 107,5º 

(D) 109,5º 

4.4. Indica, justificando, o tipo de ligações intermoleculares que as moléculas de metano realizam 

entre si. Deve justificar na sua resposta a polaridade ou não da molécula de metano tendo por base 

as ligações entre os átomos de carbono e hidrogénio e a geometria da molécula. (15 pontos) 
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5. O ar é uma mistura de gases composta essencialmente por cerca de 78%, em volume, de 

nitrogénio e 21%, em volume, de oxigénio. 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 

calculada através da expressão: (5 pontos) 

(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 

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

um ponto de ebulição de 26ºC à pressão de 1 atm. Um teor de 0,860 ppm de HCN no ar 

corresponde a um teor, expresso em percentagem em massa, de: (5 pontos) 

(A) 8,60 × 10−7% 

(B) 8,60 × 10−5% 

(C) 8,60 × 10−2% 

(D) 8,60 × 103% 

7. O aspartame é um aditivo alimentar utilizado para substituir o açúcar comum sendo identificado 

como o edulcorante E 951. Sintetizado pela primeira vez em 1965 tem um poder adoçante cerca 

de 200 vezes superior à sacarose (açúcar da cana). Como as quantidades necessárias para 

produzir o sabor doce são muito reduzidas é preferencialmente usado pela indústria alimentar 

embora continue em discussão os riscos que o seu consumo pode trazer à saúde dos seres 

humanos. A figura da esquerda é o aspartame e a da direita a sacarose. 

 

    

 

Identifique os grupos funcionais presentes nas duas moléculas. (10 pontos) 

 

 

 



 

P
ág

in
a4

 

8. Além de fazer parte da constituição de moléculas inorgânicas, o átomo de carbono é, juntamente 

com o átomo de hidrogénio, um elemento fundamental da constituição de moléculas orgânicas. 

8.1. Entre as fórmulas seguintes, escolha a única que NÃO representa o 2 – metilpentano. (5 

pontos) 

 

8.2. Os eletrões do átomo de carbono encontram-se distribuídos por: (5 pontos) 

(A) 3 orbitais 

(B) 3 níveis de energia 

(C) 3 valores diferenciados de energia 

(D) 5 orbitais 

9. O hélio e o lítio analisados por espetroscopia apresentam um e dois valores de energias de 

remoção, respetivamente. A energia de remoção eletrónica dos dois eletrões do hélio corresponde 

a 3,94 × 10−18𝐽, enquanto os eletrões do lítio apresentam dois valores de energia de remoção 

eletrónica diferentes, 0,86 × 10−18𝐽    𝑒     8,77 × 10−18𝐽. 

9.1. Se sobre um átomo de hélio no estado fundamental incidir um fotão com energia igual a 3,15 ×

10−17𝐽 (5 pontos) 

(A) Nenhum dos eletrões é removido do átomo permanecendo ambos no mesmo nível 

energético. 

(B) Nenhum dos eletrões é removido do átomo, mas um deles pode transitar para um nível 

energético superior. 

(C) Qualquer um dos eletrões pode ser removido. 

(D) Os dois eletrões são removidos. 

9.2. Atendendo aos valores das energias de remoção do átomo de lítio, pode afirmar-se que: (5 

pontos) 

(A) A energia do eletrão mais interno é −0,86 × 10−18𝐽. 

(B) A energia do eletrão mais interno é 8,77 × 10−18𝐽. 

(C) A energia do eletrão mais externo é −0,86 × 10−18𝐽. 

(D) A energia do eletrão mais externo é 8,77 × 10−18𝐽. 
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10. Os átomos Y e Z são isótopos e apresentam as seguintes características: 

𝑌           𝑒               𝑍2𝐴−10
3𝐴−2

𝐴+5
3𝐴  

10.1. Os números de massa de Y e Z são respetivamente: (5 pontos) 

(A) 45 e 43 

(B) 45 e 41 

(C) 43 e 43 

(D) 43 e 41 

10.2. A ligação química que se estabelece entre o átomo Y e outro elemento químico não metálico 

é: (5 pontos) 

(A) Covalente polar 

(B) Covalente apolar 

(C) Iónica 

(D) Metálica 

11. A molécula de ácido acético, constituinte do vinagre, pode ser representada da seguinte forma: 

11.1. A molécula de ácido acético apresenta no total: (5 pontos) 

(A) 24 eletrões de valência. 

(B) 16 eletrões de valência. 

(C) 12 eletrões de valência. 

(D) 8 eletrões de valência. 

11.2. O ácido acético é ----- solúvel em água, pois as ligações 

intermoleculares que predominam quando interage com as moléculas de água são as ligações ----

----. (5 pontos) 

(A) Muito... de London. 

(B) Muito… de Hidrogénio. 

(C) Pouco… de London. 

(D) Pouco… de Hidrogénio. 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

        


