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1. A análise da vitamina B12 mostra que 4,3% da sua massa é cobalto. Verifique que a quantidade de cobalto existente em 5 

mg de vitamina B12 é 3,65×10-6 mol. 

2. Calcule a densidade do dióxido de carbono em condições PTN. 

3. O elemento enxofre, no estado gasoso e nas condições PTN, tem densidade igual a 2,86 g/dm3. 

3.1. Calcule a  massa molar do enxofre. 

3.2. Sabendo que Ar(S)=32,1 qual é a fórmula molecular do enxofre gasoso? 

4. Dissolveram-se 83,25 g de cloreto de cálcio, CaCl2, em água, até perfazer 500 mL de solução. Calcule: 

4.1. a concentração mássica da solução. 

4.2. a concentração molar da solução 

4.3. a fração molar do soluto, sabendo que a densidade da solução é 1,2 g/cm3 

5. Um dos componentes vestigiais da atmosfera é o metano. A sua concentração expressa em percentagem (V/V) é 0,0002% 

(nas condições PTN). Exprima essa concentração em partes por milhão (ppm). Densidade do ar 1,29 g/dm3. 

6. A concentração do dióxido de carbono na atmosfera em %(m/m) é igual a 5×10-3%. Exprima a concentração do dióxido 

de carbono em ppm. 

7. Misturaram-se 60 g de álcool etílico (C2H6O) com 100 g de água. Considerando que não há contração de volume calcule: 

7.1. a concentração da solução de álcool etílico em percentagem (V/V), sabendo que a densidade do álcool 0,8 g/cm3 e 

densidade água 1 g/cm3. 

7.2. a concentração molar da solução em álcool etílico. 

Dados que poderão ser necessários:  

h = 6,610-34J.s c = 3108 m/s massa do eletrão = 9,110-31 kg NA = 6,021023 

8. A energia mínima de extração de um metal é de 8,6410-19 J. 

8.1. O que significa este valor? 

8.2. Se a energia do fotão incidente for de 1,1010-18 J qual é a energia cinética do eletrão ejetado? 

8.3. Qual será a velocidade do eletrão ejetado? 

9. Os eletrões de um dado metal foram ejetados com energia cinética 8,3110-20 J. Sabe-se que a energia mínima de extração 

do metal é de 9,9710-19 J. Indica o comprimento de onda da radiação incidente que permitiu a emissão dos eletrões. 

10. Classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas.  

(A) A energia dos eletrões ejetados depende da intensidade da radiação incidente. 

(B) Se uma radiação violeta não é capaz de ejetar os eletrões de um dado metal a radiação verde também não o é. 

(C) Para uma mesma radiação incidente capaz de ejetar os eletrões de um dado metal, quando mais atraído estiver o eletrão 

no átomo maior será a energia cinética com que é ejetado o eletrão. 
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11. Qual a área de um painel fotovoltaico para alimentar um computador que necessita de 300W de potência? Admitir que 

a potência da radiação solar que chega ao painel por unidade de área, é de 400W/m2 e que o rendimento é 25%. 

12. Pretende-se que uma bateria alimente duas lâmpadas de 100W cada, durante 4horas. A bateria é carregada durante o 

dia por um painel fotovoltaico. Admitir que as perdas no processo de carga e descarga da bateria são de 60% da energia útil 

fornecida pelo painel. 

12.1. Calcule a energia que é necessário a bateria fornecer durante a noite para fazer funcionar as lâmpadas? 

12.2. Quantas células fotovoltaicas são necessárias para fornecer a intensidade de corrente necessária para carregar a 

bateria? Admitir que o painel está, em média, 5 horas exposto à luz solar e que cada célula tem 100W de potência útil. 

13. Qual o calor transferido por segundo através de uma parede de um apartamento com área de 15 m2, com espessura de 

25 cm, sabendo que a temperatura no exterior é de 12 ºC e no interior do apartamento é 17 ºC. A condutividade térmica dos 

tijolos dessa parede é de 0,60 W.m-1.K-1. 

14. Um corpo de massa 300 g é constituído por uma substância de capacidade térmica mássica (c) é igual a 250 J.Kg-1.ºC-1. 

Determina: 

14.1. A quantidade de calor, sem alteração de volume, que o corpo deve receber para que a sua temperatura varie de 10 ºC 

para 60 ºC. 

14.2. Que quantidade de calor deve ceder às vizinhanças para que a sua temperatura diminua 25 ºC. 

15. Um bloco de ferro de 80 g perde 450 J sob a forma de calor. Sabendo que inicialmente se encontrava a 25 ºC, determina 

a sua temperatura final. Dados: c (Fe) = 460 J.Kg-1.ºC-1 

16. Determina a quantidade de calor que se deve fornecer para transformar 125 g de água pura a 100 ºC em vapor de água 

pura a 100 ºC. Dados: Le (H2O) = 2,26×106 J.Kg-1 

17. A informação resultante da interação da radiação com a matéria permite conhecer a constituição dos materiais. Observe 

as figuras 1A e 1B que representam os diferentes espectros do átomo de hidrogénio obtidos.  

 

 

17.1. Classifique cada um dos espectros observados. 

17.2. Interprete o aparecimento de riscas negras no espectro A. 

17.3. Explique o fato da localização das riscas pretas no espetro A coincidir com a localização das riscas coloridas no espetro 

B. 

17.4. Comente a seguinte afirmação: “A análise do espetro de uma estrela permite determinar os elementos químicos que 

constituem essa estrela.” 

17.5. Classifique as afirmações seguintes em verdadeiras ou falsas. 

(A) O espetro eletromagnético é constituído por 4 tipos distintos de radiações. 

(B) As estrelas vermelhas são as mais frias. 

(C) No vazio, as radiações UV propagam-se a uma velocidade menor que as radiações visíveis. 

(D) As radiações IV têm maior comprimento de onda que as radiações UV. 

(E) O espectro de emissão do átomo de hidrogénio é contínuo. 

(F) Fontes luminosas da mesma intensidade, mas de cores diferentes, emitem energias diferentes. 

(G) Quanto maior a temperatura de uma estrela menor o comprimento de onda máximo a que a estrela emite a radiação. 

(H) As radiações ultravioleta são mais energéticas do que as radiações infravermelhas, como tal provocam maior efeito térmico.  

(I) A radiação só é emitida por corpos a temperaturas muito altas, como as estrelas. 

17.6. Determine a energia do eletrão no átomo de hidrogénio num estado excitado se, ao regressar ao estado fundamental, 

emitir uma radiação de 1,64 x 10-18J. E1 = -2,18 x10-18J 

Figura 1A 

Figura 1B 


