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1. A tabela seguinte mostra as percentagens em volume dos principais componentes do ar seco. 
Todos os dados foram obtidos em condições PTN.  
 

Gás % V/V Gás % V/V 

Árgon  

Crípton 

Dióxido de carbono 

Hélio 

Hidrogénio  

Néon 

0,93 

0,00010 

0,036 

0,00050 

0,000050 

0,0018 

Nitrogénio 

Metano 

Monóxido de dinitrogénio 

Oxigénio 

Ozono 

Xénon 

78,08 

0,00017 

0,000030 

20,95 

0,0000040 

0,0000010 

 
1.1. Consideremos os dois componentes maioritários do ar seco: nitrogénio (N2) e oxigénio (O2). 
Para a molécula de nitrogénio podemos classificar e quantificar os seus eletrões de valência em: 
(5 pontos) 

(A) 6 eletrões ligantes e 4 eletrões não ligantes. 
(B) 4 eletrões ligantes e 6 eletrões não ligantes. 
(C) 2 eletrões ligantes e 3 eletrões não ligantes. 
(D) 3 eletrões ligantes e 2 eletrões não ligantes. 

1.2. Os eletrões de valência, mais energéticos, do átomo de oxigénio encontram-se distribuídos 
por: (5 pontos) 

(A) 1 orbital 
(B) 2 orbitais 
(C) 3 orbitais 
(D) 4 orbitais 

1.3. Qual o tipo de interação intermolecular possível entre as moléculas de nitrogénio e oxigénio? 
(5 pontos) 

(A) Ligações de hidrogénio. 
(B) Forças de Dispersão de London. 
(C) Dipolo permanente-dipolo permanente. 
(D) Dipolo permanente-dipolo induzido. 

1.4. Calcule o número de moléculas de monóxido de dinitrogénio (N2O) que existem em 50 L de ar 
seco, nas condições normais de pressão e temperatura. (10 pontos) 
 
1.5. Dada a baixa concentração de alguns componentes do ar seco a composição quantitativa do 
mesmo poderia ter sido expressa em parte por milhão. Qual a composição do ar seco para o 
componente hidrogénio em ppmV? (5 pontos) 

(A) 0,05 ppmV 
(B) 0,5 ppmV 
(C) 5 ppmV 
(D) 50 ppmV 
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1.6. Sabendo que a massa volúmica do ar seco é de 1,29 g/dm3 (PTN). Calcula a percentagem em 
massa de dióxido de carbono (CO2) no ar seco. (15 pontos) 
 
1.7. Em volumes iguais de monóxido de dinitrogénio (N2O) e ozono (O3), o número de átomos de 
oxigénio da primeira substância em relação à segunda é um dos seguintes. Selecione-o. (5 pontos) 

(A) O mesmo 
(B) O triplo 
(C) Um terço 
(D) Metade 

1.8. As substâncias H2 e O2 reagem para originar H2O, segundo a equação:  

 

2 𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) 

 

 

Prove que a reação é exotérmica, utilizando dados da tabela ao lado. (10 pontos) 

1.9. Se a reação representada pela equação anterior ocorresse em condições de sistema isolado 
o que aconteceria à temperatura do sistema? (5 pontos) 

2. Considere as seguintes informações:  

Em 1995, o prémio Nobel da Química reconhecia três cientistas pelo seu trabalho em química 
atmosférica, principalmente no estudo da formação e decomposição do ozono.  

A formação de ozono, O3, ao nível do solo depende, por exemplo, da presença de óxidos de 
nitrogénio. O óxido de nitrogénio, NO, é um contaminante percursor de dióxido de nitrogénio, NO2, 
e de ozono, O3. Estes são contaminantes com efeitos adversos na saúde merecendo, por isso, 
atenção na análise da qualidade do ar, principalmente em zonas de grande intensidade de tráfego.  

Os dados apresentados no gráfico seguinte foram retirados do artigo Analysis of the Relationship 
between O3, NO and NO2 in Tianjin, China. Estes dados permitem verificar a evolução dos valores 

das concentrações, c, de NO, NO2 e O3 (expressos em ppmV  10–3) durante um dia. 

 

2.1. O texto refere-se à formação do ozono: (5 pontos) 

(A) estratosférico devido a causas naturais.  
(B) estratosférico devido a causas antropogénicas. 
(C) troposférico devido a causas antropogénicas. 
(D) troposférico devido a causas naturais. 

Ligação Energia/kJ mol–1 

H – H 436 

O – O 157 

O = O 496 

O – H 463 
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2.2. Indique duas causas do aumento da concentração dos óxidos de azoto (NOx) na atmosfera 
terrestre. (5 pontos) 

2.3. A concentração máxima de ozono na atmosfera durante um dia ocorre às 14 horas. 
Considerando 100 dm3 de ar atmosférico (considere que os valores do gráfico foram obtidos em 
condições normais de pressão e temperatura) calcule o número de moléculas de ozono existente 
neste volume de ar. (15 pontos) 

2.4. Analise o gráfico, tendo em conta a relação das concentrações de NO, NO2 e O3. (5 pontos) 

2.5. Em que intervalo de tempo a concentração do ozono, indicado no texto e no gráfico, é mais 
favorável para o ser humano: (5 pontos) 

(A) [0, 8] horas 
(B) [8, 12] horas 
(C) [12, 17] horas 
(D) [20, 24] horas 

2.6. Existe também na atmosfera um “bom ozono”. Elabore um pequeno texto em que faça 
referência: (10 pontos) 

 à sua localização,  

 às reações da sua formação e destruição natural, 

 ao papel que desempenha para ter o atributo de “bom ozono”.  

2.7. Desde os anos 70 do século passado passou a falar-se do “buraco” da camada de ozono, 
tendo-se atribuído a origem deste fenómeno a compostos como os representados em A e B. 

 

 

 

 

Elabore um pequeno texto em que faça referência: (15 pontos) 

 o que consiste a camada de ozono; 

 o que consiste o “buraco” da camada de ozono; 

 designação genérica dos compostos (do tipo A e B); 

 papel e características dos compostos referidos para o aparecimento do “buraco” da camada 
de ozono. 

2.8. Outros compostos responsáveis pela dita rarefação são, por exemplo, o 1,1,1-tricloroetano, o 
tetracloreto de carbono e o bromoclorodifluorometano. Escreva as suas fórmulas de estrutura. (10 
pontos) 

2.9. NO é um radical livre. Indique em que consiste um radical. (5 pontos) 
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2.10. A seguinte configuração eletrónica para o átomo de oxigénio no estado fundamental está 
incorreta:  

1𝑠2 2𝑠3 2𝑝x
2 2𝑝y

1 2𝑝z
0 

Indique quais os princípios ou regras que não são respeitados nesta configuração eletrónica, 
indicando a orbital (ou orbitais) em que isso acontece, e escreva uma configuração eletrónica 
correta para o átomo de oxigénio, no estado fundamental. (10 pontos) 

3. No seu livro Tio Tungsténio, Oliver Sacks relata: “… Se, no laboratório, o meu nariz era 
estimulado por certos cheiros – o cheiro acre e irritante do amoníaco ou do dióxido de enxofre, o 
cheiro odioso do ácido sulfídrico –, havia odores muito mais agradáveis no jardim, ao ar livre e 
também dentro de casa, na cozinha... 

... E já agora, o que conferia à borracha o seu odor peculiar? Eu gostava especialmente do cheiro 
a borracha quente, que me parecia um cheiro vagamente humano (descobri mais tarde que tanto 
a borracha como as pessoas continham isopreno, muito odorífero)...” 

O isopreno de que fala Sacks é uma substância cuja fórmula de estrutura é  

 

 

 

 

3.1. A família a que pertence esta substância orgânica é a dos hidrocarbonetos. Justifique esta 
afirmação. (5 pontos) 

3.2. O isopreno, líquido nas CNPT, é praticamente insolúvel em água, mas é muito solúvel numa 
substância cuja fórmula de estrutura é:  

 

 

 

Selecione a família à qual pertence o solvente representado na fórmula de estrutura. (5 pontos) 

(A) Ácidos carboxílicos   
(B) Aldeídos 
(C) Álcoois    
(D) Cetonas      

3.3. Explique a grande solubilidade do isopreno neste solvente e a insolubilidade em água. Refira-
se às forças de interação predominantes entre as moléculas de soluto e de solvente em ambos os 
casos. (10 pontos) 
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4. Considere o espetro obtido por espetroscopia fotoeletrónica (PES) para o néon: 

 

 

 

 

  

4.1. Os picos A, B e C representam as energias dos eletrões em que subníveis do néon? (5 pontos) 

(A) 1s, 2s, 2p 
(B) 2p, 2s, 1s 
(C) 1s, 1s, 1s 
(D) 2s, 2p, 2p 

4.2. Qual das seguintes afirmações é mais adequada para explicar que o pico A esteja tão desviado 
de B e C, para a esquerda? (5 pontos) 

(A) A configuração eletrónica do néon é 1s2 2s2 2p4. 

(B) O néon tem oito eletrões na sua camada de valência. 

(C) Os eletrões do cerne de um átomo sentem um efeito atrativo da carga nuclear superior ao 

dos eletrões de valência. 

(D) Os picos B e C mostram as energias de 1ª ionização do néon, enquanto o pico A mostra a 

energia de 2ª ionização. 

4.3. Qual das seguintes afirmações é mais adequada para explicar que o pico C tenha três vezes 
a altura do pico B? (5 pontos) 

(A) A intensidade do sinal fotoeletrónico a uma dada energia é uma medida do número de 

eletrões naquele nível de energia. 

(B) Os eletrões representados pelo pico B têm aproximadamente o triplo de energia de remoção 

do que os que são representados pelo pico C. 

(C) Num PES, à medida que a energia de remoção aumenta, o número relativo de eletrões 

aumenta. 

(D) A altura dos picos num PES não tem nenhuma relação com a estrutura do átomo. 
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5. Uma empresa de aquários ficou responsável de montar um aquário para peixes de água salgada. 
O aquário pretendido (de capacidade máxima 80 L) tem que consistir numa solução aquosa de 
NaCℓ 0,50 mol/L.  

O funcionário para satisfazer o cliente misturou 25 L de NaCℓ(aq) 0,40 mol/L, que tinha armazenado, 
com 35 L de solução de outro aquário desativado, cuja concentração de NaCℓ era de 0,75 mol/L.  

Indica, justificando, se as condições do cliente foram satisfeitas. (15 pontos) 
 

 

FIM  

 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

 

 

 


