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1. Os folhetos de dois analgésicos aconselham que a DL50 para a aspirina seja de 1500 mg/kg e para o 

paracetamol de 338 mg/kg. 

1.1. Qual das substâncias presentes nos analgésicos, paracetamol ou aspirina, é mais tóxica? Justifica. 

1.2. Um adulto com 50 kg de massa ingeriu uma dose considerável de comprimidos de analgésico cuja 

substância ativa é ao paracetamol. Calcule o número de comprimidos, de massa 450 mg, que o adulto 

teria de ingerir para que a probabilidade de morte fosse 50%. 

1.3. Comenta a afirmação: “A dose certa diferencia o veneno do remédio.” 

 

2. Calcule, nas condições PTN: 

2.1. o número de moléculas de dióxido de carbono gasoso existente em 3,2 dm3; 

2.2. o volume ocupado por 117 g de metano; 

2.3. a composição em Néon na atmosfera expressa em ppm. 

ar(PTN) = 1,29 g/L                %(V/V) PTN = 0,0015%       M (Ne) = 20,18 g/mol 

 

3. Classifica as afirmações seguintes em Verdadeiras ou Falsas, justificando ambas. 

A. Numa solução de ácido sulfúrico concentrado Xsoluto + Xsolvente = 1. 

B. Uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, de concentração 2,0 mol/dm3, apresenta um valor de 

concentração mássica de 2,0 g/L. 

 

3. Em 1811, Avogadro concluiu que volumes iguais de gases diferentes, medidos nas mesmas condições 

de pressão e de temperatura, contêm o mesmo número de partículas. A partir deste princípio, tornou-

se possível calcular o volume molar, Vm, de um gás e, também, a sua densidade, em quaisquer condições 

de pressão e temperatura. 

3.1. Calcule a densidade do dióxido de carbono (CO2), em condições normais de pressão e  temperatura 

(condições PTN). Apresente todas as etapas de resolução. 

 

3.2. Tendo em conta a conclusão de Avogadro, selecione a opção que completa corretamente a frase 

seguinte. Em condições PTN, ... 

(A) ... uma mistura de 0,25 mol de O2 e 0,75 mol de N2 ocupa 22,4 dm3. 

(B) ... 1,0 mol de O2 ocupa um volume menor do que 1,0 mol de CO2. 

(C) ... a densidade de um gás é tanto maior quanto menor for a sua massa molar. 
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(D) ... massas iguais de N2 e de O2 ocupam o mesmo volume. 

 

4. As soluções são misturas homogéneas, sendo constituídas por uma única fase. A composição 

quantitativa de uma solução traduz-se, frequentemente, pela concentração expressa em mol dm–3. 

Para uma determinada atividade experimental, um grupo de alunos tem de preparar 250 cm3 de uma 

solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, com a concentração de 2,00 mol dm–3. Calcule a massa de 

hidróxido de sódio sólido que os alunos devem medir para preparar essa solução. Apresente todas as 

etapas de resolução. 

5. Muitos dos sistemas de aquecimento utilizados, tanto a nível industrial, como doméstico, recorrem 

às reações de combustão dos alcanos, uma vez que estas reações são fortemente exotérmicas. 

O metano, CH4, o etano, C2H6, o propano, C3H8, e o butano, C4H10, são gases nas condições normais de 

pressão e temperatura (PTN). 

Nessas condições, a densidade de um desses gases é aproximadamente 1,343 g dm–3. Selecione a 

alternativa que refere o gás que apresenta esse valor de densidade. 

(A) Metano, CH4 

(B) Etano, C2H6 

(C) Propano, C3H8 

(D) Butano, C4H10 

 

6. O mercúrio contribui para a poluição atmosférica como material particulado. Já um dos seus 

compostos, o metilmercúrio, quando em soluções aquosas, entra na cadeia alimentar, originando 

intoxicações. A toxicidade do mercúrio e dos seus compostos deve-se à sua interferência em processos 

enzimáticos, impedindo a respiração e o metabolismo celular. 

6.1. Nos seres humanos, a concentração mínima de metilmercúrio (M = 215,63 g mol–1) no sangue, 

normalmente associada ao aparecimento de sintomas de intoxicação, é 0,20 mg/L. Indique o valor desta 

concentração, expresso em mol dm–3. 

6.2. Cada ser humano não deve ingerir, em média, por dia, um valor superior a 2,3 × 10–4 mg de 

metilmercúrio por quilograma da sua massa 

corporal. 

Analisou-se uma amostra de 25,0 g de peixe, 

originária de uma remessa que ia ser 

comercializada, verificando-se que continha 1,0 × 

10–2 mg de metilmercúrio. 

Mostre que a ingestão de 125 g daquele peixe pode 

provocar intoxicação numa pessoa de 60 kg. 

Apresente todas as etapas de resolução. 

Bom trabalho jovens cientistas! 


