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Unidade Dois – Na atmosfera da Terra: radiação, matéria e estrutura 

2014/2015 

1. A cocaína pura tem fórmula química C17H21NO4. Nesta forma é muito pouco solúvel em água (~1,66 g/litro). A 

sua DL50 intravenosa em ratos é de 17,5 mg/kg. Considere uma amostra de 100 ratazanas.  

Se cada ratazana pesar 1kg e for administrada a cada uma delas uma dose de 17,5 mg de cocaína, em média, 

quantas ratazanas morreriam? Justifica a tua resposta. 

2. No quadro seguinte indicam-se doses letais, para ratos, de quatro substâncias conhecidas por dois processos 

diferentes de contacto com o organismo. 

Substância DL50 oral (mg/Kg) DL50 dermatológico 
(mg/Kg) 

Cafeína  261 a 883 2000 
Anilina  250 1400 
Álcool puro (etanol a 96%) 7060 _____ 

Metanol 5628 _____ 

 

2.1. Das quatro substâncias, qual é a mais tóxica para os ratos? 

2.2. Qual a conclusão que tiras, se comparares a DL50 oral com a DL50 dermatológica? 

2.3. Que significado tem o facto de não haver valor de DL50 dermatológica para o álcool puro e para o metanol? 

2.4. Se duplicarmos a DL50 de anilina oral, matamos obrigatoriamente 100 % de ratos? Justifica? 

2.5. Com base na tabela, será possível retirar algumas conclusões relativamente a outros efeitos tóxicos? 

2.6. Se extrapolarmos os resultados do quadro para a espécie humana, a que conclusões chegamos? 

2.7. Porque é que em vez de extrapolarmos os resultados do quadro para a espécie humana, não os testamos 

diretamente? 

2.8. Qual é o efeito que é efetivamente “medido” pela DL50 de um produto químico. 

3. O gás sarin usado num célebre atentado em Tóquio em 1995, apresenta a DL50 de 24 mg/Kg (por contacto 

dermatológico), enquanto que o etanol tem o valor de DL50 de 2080 mg/Kg (por contacto oral). 

3.1.  Qual das substâncias é mais tóxica? Justifica. 

3.2.  Que quantidade de gás Sarin é necessária para, uma vez em contacto com a pele de uma pessoa de 60 

Kg, causar a sua morte com probabilidade de 50%? 

3.3.  Que quantidade de etanol é necessária para, uma vez ingerida por uma pessoa de 60 Kg, causar a sua 

morte com probabilidade de 50%? 

4. Calcule a massa de: 

4.1. 0,2 mol de CaCO3; 
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4.2. 0,5 mol de MgSO4.10H2O; 

4.3. uma mistura de 0,5 mol de CO2 e 6 x 1023 moléculas de N2. 
 
5. Complete a tabela que se segue: 

Substância n (mol) 
Massa 

(g) 
Nº de 

moléculas 
Nº de átomos de 

N 
Nº de átomos de 

H 
Amoníaco    
(NH3) 

0,2     

Hidrazina (N2H4)   24 X1023   

 
6. Em 5 copos de precipitação A, B, C, D e E foram colocados, respetivamente, as seguintes amostras de 

substâncias: 
Copo A: 92,0 g de etanol (C2H6O). 
Copo B: 65,4 g de zinco (Zn). 
Copo C: 5,8 g de cloreto de sódio (NaCl). 
Copo D: 48,0 g de grafite (C). 
Copo E: 2,92 g de dicromato de potássio (K2Cr2O7) 

Ordene os copos por ordem decrescente do número de unidades estruturais. 
 
7. Considere duas amostras de sais A e B. 

Amostra A: 3 mol de nitrato de potássio. 

Amostra B: 2 mol de sulfato de potássio. 

7.1. Escreva a fórmula química destes sais. 

7.2. Complete as frases seguintes, utilizando os termos «maior», «menor» ou «igual». 

a) O número de iões de potássio presentes na amostra A é ___________ que o número de iões potássio 

presentes na amostra B. 

b) O número de unidades estruturais presentes na amostra A é ___________ que o número de unidades 

estruturais presentes na amostra B. 

 
8. Calcula a massa de um átomo de ouro. 
 
9. O dióxido de enxofre é um dos gases mais poluentes da atmosfera terrestre. 

9.1.Escreva a fórmula molecular deste composto. 

9.2. Calcule a sua massa molar. 

9.3. Calcule a massa de 0,5 mol de dióxido de enxofre. 

9.4. Para a mesma quantidade de dióxido de enxofre, calcule: 
a) a quantidade química de átomos de oxigénio; 
b) o número de moléculas de dióxido de enxofre; 
c) o número total de átomos. 

 

Soluções: 

4.1. 20 g     4.2. 150 g   4.3. 50 g       5.  

6. D;  A;  B;  C;  E.      

7. a) menor     b) igual.       8. 3,27 x 10-22 g 

9.2. 64.1 g mol-1;  9.3- 32,05 g;    9.4- a) 1 mole;     b) 3 x 1023;      c) 9 x 1023   

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

Substância n (moles) Massa (g) N.º de 
moléculas 

N.º de átomos 
de N 

N.º de átomos 
de H 

NH3 0,2 3,4 1,2 X1023 1,2 X1023 3,6 X1023 

N2H4 4 128 24 X1023 48 X1023 96 X1023 


