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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva                  

 

Ficha de Trabalho 3 

Componente Química 
 

1. Indique quais das quantidades seguintes correspondem a 2,00 mol de CO2. 

(A) 12,0 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(B) 6,02 × 1023 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(C) 44,0 𝑔 𝑑𝑒  𝑑𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(D) 4,00 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒  á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔é𝑛𝑖𝑜 

 

2. Sabendo que 24,0 g de um gás ocupam um volume de 16,8 dm3 nas condições PTN determine a massa 

molar do gás. 

 

3. O cloreto de prata pode ser obtido por reação do cloreto de zinco com uma solução de nitrato de prata de 

acordo com a equação química seguinte: 

 

𝑍𝑛𝐶𝑙2(𝑠) + 2 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)(𝑎𝑞) + 2 𝐴𝑔𝐶𝑙 (𝑠) 
 

3.1. Calcule o volume de solução de nitrato de prata (AgNO3) de concentração 0,30 mol/dm3 necessária para 

reagir com 12,3 g de cloreto de zinco. 

3.2. Calcule a quantidade máxima de cloreto de prata que pode ser obtida na reação. 

 

4. A reação de combustão do metano pode ser traduzida pela seguinte equação química: 
 

𝐶𝐻4(𝑔) +  2 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂 (𝑔) 
 

Admitindo um rendimento de 86% calcule as quantidades de metano e de oxigénio necessárias para a 

obtenção de 5,00 mol de dióxido de carbono. 

 

5. Considere a reação representada pela equação química seguinte: 
 

2𝐻2(𝑔) +  𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) 
 

Determine a variação da entalpia da reação recorrendo aos valores de energias de ligação apresentadas na 

tabela seguinte e classifique a reação do ponto de vista energético. 
 

Ligação H-H O=O O-H 

Energia kJ/mol 436 498 464 
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6. A reação de hidrogenação do acetileno, C2H2, pode ser representada pela seguinte equação química: 

𝐶2𝐻2(𝑔) + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶2𝐻6(𝑔)   ∆𝐻 = −294𝑘𝐽 
 

Determine o valor médio da energia de ligação C≡C no acetileno sabendo que:  

Ligação C-H H-H C-C 

Energia kJ/mol 413 436 347 

 

7. O gráfico representa, a uma dada temperatura, a variação no tempo da 

concentração dos reagentes e dos produtos para a reação:  

 

𝐻2(𝑔) +  𝐼2(𝑔) ⇄ 2𝐻𝐼 (𝑔) 

 

7.1. Indique as concentrações iniciais dos reagentes. 

7.2. O equilíbrio atinge-se no instante te. Porquê? 

7.3. Determine o valor da constante de equilíbrio. 

 

8. Introduziram-se 0,20 mol de brometo de iodo (IBr) num recipiente de 1,00 L a uma determinada 

temperatura. O IBr reagiu de acordo com a equação química seguinte: 
 

2 𝐼𝐵𝑟 (𝑔)  ⇄  𝐼2(𝑔) + 𝐵𝑟2(𝑔)  
 

Sabendo que a constante de equilíbrio da reação à temperatura considerada é de 0,026: 

 

8.1. Preveja, justificando, se no equilíbrio predominam os reagentes ou os produtos. 

8.2. Calcule as concentrações das espécies presentes no equilíbrio. 

 

9. Num recipiente com o volume de 2,0 L introduziu-se uma certa quantidade de óxido de diazoto (N2O) e 

de hidrazina (N2H4). A reação entre estas duas espécies tem uma constante de equilíbrio igual a 8,9×10-4, à 

temperatura de 25ºC e pode ser representada pela equação química seguinte: 

 

2 𝑁2𝑂 (𝑔) + 𝑁2𝐻4(𝑔) ⇄ 3𝑁2(𝑔) + 2 𝐻2𝑂 (𝑔) 
 

9.1. Indique, justificando, se no equilíbrio predominam os reagentes ou os produtos. 

9.2. Sabendo que no equilíbrio as quantidades de N2O e N2H4 são iguais a 0,80 mol e a 1,90 mol 

respetivamente calcule as concentrações de N2 e H2O. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 

Soluções 

 

1 – A e D 2 – 32 g/mol 3.1 – 0,60 L 3.2. – 0,180 mol 4 – 5,8 mol metano e 12 mol de oxigénio 5 - -486 kJ, exotérmica 

6 – 833 kJ/mol 7.1. – 2,0 mol/L 7.2. – concentrações constantes de todas as espécies 7.3. – 53 8.1. – reagentes maior 

pois constante menor que um. 8.2. – 0,15 mol/L e 0,024 mol/L 9.1. – reagentes maior constante muito  menor que um 

9.2. – 0,50 mol/L 0,34 mol/L 


