
                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 1 
 

Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano Turmas A e B                                                                         Paula Melo Silva e Emília Correia                  

 

Ficha de Trabalho 10 

Componente de Química 10ºano 

2014/2015 

1. Complete corretamente os espaços em branco das proposições seguintes: 

(A) 1 mol de moléculas de NH3 contém: _________________ moléculas de amoníaco; _______________ mol 

de átomos de azoto; _________________ átomos de azoto; _________________ mol de átomos de 

hidrogénio; _________________ átomos de hidrogénio. 

(B) Em 2 mol de AlCl3 existem: _________________________ mol de iões alumínio, _______________________ iões 

alumínio, _________________________ mol de iões cloreto, _____________________ iões cloreto, 

________________________ iões. 

2. Calcule a massa de: 

(A) 15 L de NO2 (em condições PTN) 

(B) 0,55 x 1023 de Al2(CO3)3 

(C) 0,2 mol de CuSO4.7H2O 

 3. Qual o volume ocupado, nas condições PTN, por:  

(A) 2,5 mol de CH4 

(B) 2,2 g de CO2 

(C) 1,2 x 1024 moléculas de O2 

4. A emissão de monóxido de carbono para a atmosfera é um problema ambiental. Quantas moléculas 

daquele gás estão associadas a uma emissão de 224 L.  

5. Das afirmações seguintes indique a única que é verdadeira: 

(A) 0,5 mol de azoto gasoso há 12 x 1023 átomos. 

(B) Numa mole de ozono existem três moles de átomos de oxigénio. 

(C) Em 0,5 mol de dióxido de carbono há uma mole de átomos de carbono. 

(D) Em 2 moles de água existem 2 moles de átomos de hidrogénio.  

6. Qual o volume ocupado, nas condições PTN, por uma mistura de 0,2 mol de O2, 3 g de H2 e 3 x 1023 

moléculas de NH3? 

7. Uma massa de 15,2 g de amoníaco ocupa o volume de 15 dm3, em determinadas condições de pressão 

e temperatura. 

7.1. Qual a densidade do amoníaco nessas condições? 

7.2. Estará o amoníaco nas condições PTN? 
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8. Calcule a massa molar do gás etano, sabendo que, nas condições PTN, a densidade é 1,34 g dm-3. 

9. Uma solução limpa-vidros contém 9,4 g de amoníaco (NH3) em 315 cm3 de solução. 

9.1. Calcule a concentração mássica da solução, relativamente ao soluto indicado. Qual o significado 

Físico do valor encontrado? 

9.2. Determine a massa molar de NH3. 

9.3. Calcule a concentração de amoníaco na solução. Qual o significado Físico do valor encontrado? 

 

10. 200 mL de solução aquosa de nitrato de bário contém 37,5 g de soluto. Determine: 

a) a concentração da solução. 

b) a concentração da solução em iões nitrato. 

c) a concentração da solução em iões bário. 

11. Num frasco encontram-se 80 mL de uma solução aquosa de cloreto de cálcio 0,25 mol/dm3. 

Determine a massa de soluto contida no frasco. 

12. Dissolveram-se 20 g de hidróxido de sódio (NaOH) em 100 cm3 de água. Considerando que não se 

verificou variação de volume, calcule: 

a) a concentração mássica da solução; 

b) a concentração molar da solução; 

c) a fração molar do soluto e a fração molar do solvente; 

d) a percentagem em massa (massa do soluto por 100 g de solução) 

13. Pretende-se preparar 250 cm3 de solução 0,25 mol/dm3 de CuSO4 a partir de uma solução de 

concentração 1,25 mol/dm3. 

13.1. Determine o fator de diluição. 

13.2. De modo a obter a solução pretendida deve-se transferir um volume de: (selecione a opção 

correta) 

(A) 10 cm3 

(B) 20 cm3 

(C) 50 cm3 

(D) 60 mL 

(E) 100 mL 

14. Até que volume deve-se acrescentar água destilada, 

a 150 cm3 de solução 0,8 mol/dm3 de hidróxido de 

sódio, NaOH, a fim de torná-la 0,5 mol/dm3. 

 

Bom trabalho jovens cientistas! 


