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VERSÃO 1 

1. Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações relativas à atmosfera terrestre: 

A. A atmosfera terrestre primitiva formou-se com as poeiras resultantes da nebulosa que deu origem ao 
Sistema Solar. 

B. O principal constituinte da atmosfera primitiva era o vapor de água. 
C. Durante a formação da Terra, os elementos leves, tais como o hidrogénio e o hélio, ter-se-iam escapado 

para o espaço. 
D. A composição da atmosfera primitiva manteve-se inalterada até aos dias de hoje. 
E. A composição da atmosfera atual é igual em todos os locais e não varia com o tempo. 
F. O ozono existente na troposfera desempenha um papel importante na manutenção da vida na Terra. 
G. O monóxido de carbono não é um poluente atmosférico pois a sua concentração é desprezável. 
H. A ação humana é a única responsável pela alteração dos constituintes vestigiais da atmosfera. 

2. Associa, Justificando, cada gráfico que regista a variação da concentração de diferentes componentes 
da atmosfera desde a sua formação até aos nossos dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Um rato de 100 g que ingira 580 mg de acetona tem 50% de probabilidade de morrer por causa desta 
ingestão. Extrapolando para o ser humano, de massa média 60 kg, qual é a DL50 da acetona? 

A. 5,8 mg/kg 
B. 5800 mg/kg 
C. 348000 mg/kg 
D. 348 mg/kg 

4. A DL50 do ecstasy é de 97 mg/kg. Quantos comprimidos, de aproximadamente 0,4 g, deve ingerir um 
jovem de 60 kg, para ter 50% de probabilidade de morrer com uma overdose? 

A. 14550 comprimidos 
B. 5820 comprimidos 
C. 15 comprimidos 
D. 10 comprimidos 
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5. Em quatro vidros de relógio, A, B, C e D, estão quatro amostras de materiais diferentes. 

 

5.1. Quais os vidros de relógio que contêm igual quantidade de átomos?  

5.2. Quantos átomos existem no vidro de relógio C? 

 

6. Uma pessoa tomou uma aspirina que continha 45 mg de ácido acetilsalisílico (C9H8O4). Sabendo que a 

massa molar do ácido é 180 g/mol e que o número de Avogadro é 6,02×1023, o número de moléculas que a 

pessoa ingeriu é:  

A. 2,4×1023 

B. 4,5×1020 

C. 1,5×1020 

D. 3,4×1023 

E. 6,0×1023 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

 

Questão 1 2 3 4 5.1 5.2 6 
Cotação 5 16 5 8 8 3 5 

 

 


