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1. Um certo ião negativo, 𝑋3−, tem um total de 18 eletrões e o seu número de massa é 31. Pode 

afirmar-se que o seu número atómico e o número de neutrões são, respetivamente: (5 pontos) 

(A) 16 e 15 

(B) 15 e 16 

(C) 21 e 34 

(D) 15 e 28 

2. O Cálcio, 𝐶𝑎20
40 , é um elemento fundamental ao organismo sendo um dos responsáveis pelas 

contrações musculares e pela transmissão de impulsos nervosos. Considere o gráfico que 

representa a quantidade de matéria, n, em função da massa de cálcio, m, existentes em amostras. 

 

Qual é o significado físico do declive da reta A? (5 pontos) 

(A) 
1

𝑀(𝐶𝑎)
 

(B) 𝑀(𝐶𝑎) 

(C) 6,022 × 1023 

(D) 
1

6,022×1023
 

3. A mole é a quantidade de matéria que contém o mesmo número de unidades estruturais que a 

constante de Avogadro. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte. A ordem 

de grandeza da constante de Avogadro é: (5 pontos) 

(A) 1022 

(B) 1023 

(C) 1024 

(D) 10−23 
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4. Calcule o número total de moléculas existentes em 1000 mg de sulfureto de carbono, 𝐶𝑆2. (10 

pontos) 

5. Misturaram-se 10,0 mol de oxigénio, 𝑂2, com 880 g de dióxido de carbono, 𝐶𝑂2, e 5 mol de azoto, 

𝑁2, à temperatura de 317 Kelvin. 

5.1. Calcule as frações molares de cada um dos gases da mistura. (10 pontos) 

5.2. Calcule as frações mássicas de cada um dos gases da mistura. (10 pontos) 

6. Considere uma amostra de 70 g de azoto, N2. A quantidade de átomos presente na amostra é 

de: (5 pontos) 
 

(A) 6,022×1024 átomos 

(B) 2,5 moles de átomos 

(C) 3,011×1024 átomos 

(D) 5 moles de átomos 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


