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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano Turmas A e B                                                                   Paula Melo Silva e Emília Correia                 

 

Ficha de Trabalho 12 

Ficha Global 
 

1. Um grupo de alunos decidiu obter prata no estado sólido a partir de uma solução de nitrato de 

prata. Depois de pesar um boneco de chumbo, cuja massa é 200g, mergulhou-o na solução de 

nitrato de prata, tendo-se verificado um depósito sólido de prata. O depósito foi removido, seco e 

pesado, tendo-se determinado o valor 16,2 g. A reação que ocorreu pode ser traduzida pela 

equação química seguinte: 

𝑃𝑏(𝑠) + 2 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2 𝐴𝑔(𝑠) 

1.1. Calcule a massa de chumbo que sofreu corrosão. Apresente todas as etapas de resolução. 

1.2. Relativamente à reação referida, selecione a alternativa que contém os termos que devem 

substituir as letras (a), (b) e (c), respetivamente, de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte.  

“O chumbo tem um poder __(a)__ mais forte do que a prata, enquanto que a prata tem um poder 

__(b)__ mais forte do que o chumbo, uma vez que quem recebe os eletrões é __(c)__. 

(A) Redutor… oxidante… o chumbo 

(B) Oxidante… redutor… a prata 

(C) Redutor… oxidante… a prata 

(D) Oxidante… redutor… o chumbo 

1.3. Calcule o número de átomos de chumbo presentes no boneco de chumbo utilizado. Admita 

que a amostra de chumbo não apresenta impurezas. Apresente todas as etapas de resolução. 

2. A fluorapatite é utilizada para a produção de fertilizantes fosfatados e, por ser insolúvel em água, 

é necessário convertê-la em dihidrogenofosfato de cálcio, que é solúvel em água, de acordo com 

a seguinte equação: 

2 𝐶𝑎5(𝑃𝑂4)3𝐹(𝑠) + 7 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 3 𝐶𝑎(𝐻2𝑃𝑂4)2(𝑎𝑞) + 7 𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 2 𝐻𝐹 (𝑔) 

2.1. Calcule o volume mínimo de ácido sulfúrico 0,500 mol/dm3 para reagir com 1,5 kg de 

fluorapatite contendo 20% de impurezas. 

2.2. Para a reação de um mineral de fluorapatite com ácido sulfúrico, o uso de um ácido mais 

concentrado: 

(A) Aumenta o rendimento da reação, pois aumenta a quantidade de hidrogenofosfato 

produzida. 

(B) Implica o consumo de um menor volume de ácido sulfúrico para a mesma massa de mineral. 

(C) Aumenta a produção de ácido fluorídrico, uma vez que a concentração de ácido é maior. 

(D) Implica menores cuidados de segurança com o ácido, pois a reação é mais rápida. 
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2.3. O ácido sulfúrico… 

(A) Tem como base conjugada o ião sulfato 𝑆𝑂4
2− 

(B) Tem uma constante de acidez que é baixa 

(C) É um ácido diprótico 

(D) É uma espécie anfotérica 

2.4. O número de oxidação do enxofre (S) no ácido sulfúrico é: 

(A) +2 

(B) -2 

(C) -6 

(D) +6 

3. Na tabela apresentam-se valores de constantes de acidez de alguns ácidos monopróticos em 

água, a 25ºC. 

Ácido Constante de acidez (Ka) 

Ácido fluorídrico (HF) 6,8 × 10−4 

Ácido acético (CH3COOH) 1,8 × 10−5 

Ácido cianídrico (HCN) 6,2 × 10−10 

Ácido nitroso (HNO2) 6,1 × 10−4 

 

3.1. A base conjugada do ácido nitroso é: 

(A) 𝑁𝑂2
− 

(B) 𝐻𝑁𝑂3 

(C) 𝑂𝐻− 

(D) 𝐻3𝑂
+ 

3.2. Selecione a alternativa que contém os termos que devem substituir as letras (a) e (b), 

respetivamente, de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte. 

“Relativamente aos ácido apresentados e às respetivas bases conjugadas, pode afirmar-se que o 

ácido mais forte é o __(a)__ e a base mais forte é __(b)__. 

(A) HF… F- 

(B) HF… CN- 

(C) HCN… F- 

(D) HCN… CN- 

3.3. Determine o valor de pH duma solução de 0,400 mol/dm3 de ácido fluorídrico (HF), a 25ºC. 

3.4. Uma base forte é adicionada sucessivamente ao ácido acético (CH3COOH), sendo medido o 

pH da solução resultante. Os resultados obtidos foram representados no gráfico.  
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De acordo com as informações contidas no gráfico e na tabela, diga, justificadamente, qual é o 

indicador mais adequado para se efetuar esta titulação ácido-base. 

4. Quando uma onda incide na superfície de separação entre dois meios, esta pode ser transmitida, 

absorvida ou refletida. Consoante as diferenças entre as superfícies, podem ocorrer os três 

fenómenos, mas também pode ocorrer um deles isoladamente. 

4.1. Se um raio luminoso fizer um ângulo de 35º com o plano de um espelho, o ângulo de reflexão 

é: 

(A) 35º 

(B) 55º 

(C) 90º 

(D) 145º 

4.2. Quando um raio luminoso chega à superfície de separação de dois meios, de um meio onde a 

sua velocidade de propagação é menor para um meio onde se propaga a uma velocidade maior, e 

o ângulo de incidência é igual ao ângulo crítico… 

(A) Ocorre refração, sendo a direção do raio refratado tangencial à linha de separação dos 

meios, e simultaneamente reflexão da luz. 

(B) Ocorre refração, sendo a direção do raio refratado não tangencial à linha de separação dos 

meios, e simultaneamente reflexão da luz. 

(C) Ocorre reflexão total de luz. 

(D) Ocorre somente refração da luz. 

5. Considere o íman ilustrado na figura. 

 

5.1. Desenhe as linhas de campo no espaço compreendido entre as duas barras paralelas do íman 

e caracteriza o campo magnético aí existente. 
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5.2. O campo magnético que existe no espaço compreendido entre as duas barras paralelas do 

íman tem o valor de 2,5 × 10−3𝑇. Na colocação de uma espira de 20 cm3 de área no espaço 

compreendido entre as duas barras paralelas do íman, cuja orientação faça 30º com as linhas de 

campo, determine o valor do fluxo magnético que atravessa a espira. 

6. O amoníaco é produzido em larga escala de acordo com o processo de Haber-Bosh. A reação 

química que ocorre é traduzida pela seguinte equação química: 

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔) ⇄ 2 𝑁𝐻3(𝑔) 

Num sistema reacional de 10 litros são introduzidos a altas pressões 100 mol de azoto, 40 mol de 

hidrogénio e 30 mol de amoníaco. À temperatura do sistema reacional, o valor de Kc é 0,65. 

6.1. Determine o valor do quociente da reação à temperatura do sistema reacional. 

6.2. Selecione a opção que contém os termos que devem substituir as letras (a) e (b), 

respetivamente, de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte. 

“A reação vai evoluir no sentido __(a)__, uma vez que o valor do quociente da reação é __(b)__ ao 

valor da constante de equilíbrio.” 

(A) Direto… superior 

(B) Direto… inferior 

(C) Inverso… superior 

(D) Inverso… inferior 

6.3. Explique de que forma a reação de síntese do amoníaco é influenciada pela adição de um 

catalisador apropriado. 

7. A prata pode ser encontrada em várias soluções aquosas, nomeadamente sob a forma de cloreto 

de prata ou de iodeto de prata. 

𝐾𝑠(𝐴𝑔𝐼) = 8,3 × 10−17  𝑒 𝐾𝑠(𝐴𝑔𝐶𝑙) = 1,6 × 10−10  𝑎 25℃ 

Escreva a expressão que traduz a constante do produto de solubilidade da reação do cloreto de 

prata e calcule o valor da sua solubilidade em água à temperatura de 25ºC. 

8. O amoníaco produz-se a partir de azoto e de hidrogénio. A reação de síntese do amoníaco é 

descrita pela equação química seguinte.  

𝑁2(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔) ⇄ 2 𝑁𝐻3(𝑔) 

A tabela apresenta os valores de energia média de ligação. 
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Selecione a alternativa que contém os termos que devem substituir as letras (a), (b) e (c) 

respetivamente de modo a tornar verdadeira a afirmação: 

“A variação de entalpia para a reação de síntese do amoníaco tem o valor de __(a)__ como H é 

__(b)__ do que zero a reação é __(c)__. 

(A) -92kJ/mol … menor… exotérmica 

(B) 1086,4 kJ/mol… maior… exotérmica 

(C) -92,6kJ/mol… menor… endotérmica 

(D) 1086,4 kJ/mol… maior… endotérmica 

9. A Helena gosta de regar a relva mantendo a mangueira na horizontal a uma altura de 1,2 m. A 

água sai da extremidade a uma velocidade de 8,0 m/s. Desprezando o efeito da resistência do ar. 

9.1. Durante o movimento da água depois de sair da mangueira… 

(A) A força resultante sobre a água é nula. 

(B) A força resultante sobre a água diminui à medida que a água vai perdendo altura. 

(C) A água demora o mesmo tempo a cair como se fosse em queda livre. 

(D) O valor da velocidade permanece constante. 

9.2. Determine o alcance da água que sai da mangueira assim como o valor da velocidade com 

que a água atinge o solo. 

10. Uma roda gigante de 40 metros de diâmetro realiza 4 rotações por minuto num movimento 

circular uniforme. 

10.1. Durante o movimento de uma cadeira na extremidade da roda permanece constante a sua: 

(A) Velocidade 

(B) Aceleração 

(C) Energia potencial 

(D) Energia cinética 

10.2. Determine o valor da aceleração sentida pela cadeira durante o movimento. 

11. Na passagem de um raio luminoso de um meio 1 para um meio 2, a relação entre as suas 

velocidades é 
𝑉2

𝑉1
=

5

4
 . Calcule o ângulo incidente mínimo para que ocorra reflexão total da luz. 

12. Uma partícula de um meio em que se propaga uma onda efetua um movimento oscilatório 

harmónico simples. A equação que exprime a posição, y, da partícula que efetua este movimento, 

em função do tempo é: 𝑦 = 5,0 × 10−3 𝑠𝑒𝑛(2𝜋 × 104𝑡)𝑚. A frequência da onda é: 

(A) 5,0 × 10−3𝐻𝑧 

(B) 2𝜋 × 104𝐻𝑧 

(C) 104𝐻𝑧 

(D) 2𝜋 𝐻𝑧 

13. Um som, no mesmo meio de propagação, tem metade da frequência inicial. Isso implica que 

esse som tem: 

(A) Metade da velocidade inicial. 
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(B) O dobro da velocidade inicial 

(C) Metade do período inicial. 

(D) O dobro do período inicial. 

14. Considere a molécula de metano. 

14.1. Calcule o número de moléculas de metano, 𝐶𝐻4, presentes em 56,0 dm3 deste gás nas 

condições normais de pressão e temperatura.  

14.2. Qual a geometria da molécula de metano?  

(A) Angular 

(B) Tetraédrica 

(C) Linear 

(D) Piramidal quadrangular 

 

14.3. Qual o ângulo da ligação 𝐻 − 𝐶 −𝐻 na molécula de metano?  

(A) 180º 

(B) 104,5º 

(C) 107,5º 

(D) 109,5º 

 

15. O ar é uma mistura de gases composta essencialmente por cerca de 78%, em volume, de 

nitrogénio e 21%, em volume, de oxigénio. O número de moléculas de oxigénio que existem em 

100 dm3 de ar, na troposfera, em condições normais de pressão e de temperatura, pode ser 

calculada através da expressão: 

(A)  
100

6,02×1023
 × 22,4 

(B)  
100

0,21×6,02×1023
 × 22,4 

(C)  
100

22,4
 × 6,02 × 1023 

(D)  
100×0,21

22,4
 × 6,02 × 1023 

16. O cianeto de hidrogénio, HCN, que tem um cheiro característico a amêndoa amarga, apresenta 

um ponto de ebulição de 26ºC à pressão de 1 atm. Um teor de 0,860 ppm de HCN no ar 

corresponde a um teor, expresso em percentagem em massa, de:  

(A) 8,60 × 10−7% 

(B) 8,60 × 10−5% 

(C) 8,60 × 10−2% 

(D) 8,60 × 103% 
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17. Consideremos os dois componentes maioritários do ar seco: nitrogénio (N2) e oxigénio (O2).  
 
17.1. Para a molécula de nitrogénio podemos classificar e quantificar os seus eletrões de valência 
em:  

(A) 6 eletrões ligantes e 4 eletrões não ligantes. 
(B) 4 eletrões ligantes e 6 eletrões não ligantes. 
(C) 2 eletrões ligantes e 3 eletrões não ligantes. 
(D) 3 eletrões ligantes e 2 eletrões não ligantes. 

17.2. Os eletrões de valência, mais energéticos, do átomo de oxigénio encontram-se distribuídos 
por:  

(A) 1 orbital 
(B) 2 orbitais 
(C) 3 orbitais 
(D) 4 orbitais 

 

18. Sabendo que a massa volúmica do ar seco é de 1,29 g/dm3 (PTN). Calcula a percentagem em 
massa de dióxido de carbono (CO2) no ar seco. 
 

Soluções 

1.1. 15,5 g 

1.2. C 

1.3. 5,80 × 1023á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑚𝑏𝑜 

2.1. 16,7 dm3 

2.2. B 

2.3. C 

2.4. D 

3.1. A 

3.2. B 

3.3. pH=1,78 

3.4. Como o pH no ponto de equivalência é de 8,5 por observação do gráfico a fenolftaleína e o 

azul de timol são adequados. A zona de viragem dos indicadores está contida no intervalo de 

variação brusca de pH. O pH no ponto de equivalência está contido na zona de viragem. O azul de 

timol é mais preciso para esta titulação pois a sua zona de viragem é mais estreita. 

4.1. B 

4.2. A 

5.1. No espaço compreendido entre as barras o campo magnético é uniforme. AS linhas de campo 

são paralelas e igualmente espaçadas cujo sentido é do polo norte para polo sul. 
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5.2. Φ𝑚 = 2,5 × 10−6 𝑊𝑏 

6.1. Q=0,014 

6.2. B 

6.3. A adição de um catalisador não altera rendimento nem extensão da reação. Aumenta a 

velocidade da reação. 

7. 1,3 × 10−3 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

8. A 

9.1. C 

9.2. 3,9 m e 9,4 m/s 

10.1. D 

10.2 7,1 m/s2 

11. superiores a 53,1º 

12. C 

13. D 

14.1. 1,5 × 1024 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 

14.2. B 

14.3. D 

15. D 

16. B 

17.1. A 

17.2. C 

18. 0,054% (m/m) 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  


