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1. Na produção de cobre são usados 500 cm3 de cloreto de cobre 𝑀(𝐶𝑢𝐶𝑙2) = 134,45 𝑔/𝑚𝑜𝑙 e zinco 

em excesso, de acordo com a equação química seguinte: 

 

𝐶𝑢𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 

 

O rendimento da reação é 85%. 

 

1.1. Calcule a concentração da solução de cloreto de cobre necessária para se obter 10,0 g de 

cobre 𝑀(𝐶𝑢) = 63,55 𝑔/𝑚𝑜𝑙. (10 pontos) 

 

1.2. Considere o elemento cloro, 17Cl, pode afirmar-se que os eletrões mais energéticos ocupam 

orbitais: (5 pontos) 

 

(A) 2𝑠 𝑒 2𝑝 

(B) 3𝑠 𝑒 3𝑝 

(C) 3𝑝 

(D) 4𝑠 

 

1.3. O número total de iões presentes em 100,0 cm3 de uma solução de cloreto de cobre, CuCl2, 

de concentração 0,150 mol/dm3 é: (5 pontos) 

 

(A) 2,71 × 1022 𝑖õ𝑒𝑠 

(B) 1,87 × 1022 𝑖õ𝑒𝑠 

(C) 9,03 × 1021 𝑖õ𝑒𝑠 

(D) 0,045 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑖õ𝑒𝑠 

 

2. Num balão de 1,0 dm3 de capacidade, à temperatura de 25ºC, introduz-se tetróxido de nitrogénio, 

N2O4, tendo-se estabelecido o equilíbrio traduzido pela seguinte equação química: 

 

𝑁2𝑂4(𝑔) ⇄ 2𝑁𝑂2 (𝑔)  ∆𝐻 = +57 𝑘𝐽 

 

Atenda às seguintes informações: 

 No equilíbrio existem 0,20 mol de dióxido de nitrogénio (NO2) 

 O valor da constante de equilíbrio à temperatura de 25ºC é de 0,11 

 

2.1. Determine a quantidade de N2O4 inicialmente introduzida no balão. (10 pontos) 

 

2.2. O valor da constante de equilíbrio desta reação à temperatura de 50ºC será superior, inferior 

ou igual? Justifique a sua resposta. (10 pontos) 
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3. O hidrogénio é produzido industrialmente a partir do metano, segundo uma reação que pode ser 

representada por: 

𝐶𝐻4(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) ⇄ 𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) 

Considere que a constante de equilíbrio, Kc, desta reação é 300, à temperatura T. As 

concentrações de equilíbrio, à temperatura T, são de metano, 5 mol/dm3, água, 4,5 mol/dm3 e 

monóxido de carbono, 15 mol/dm3.  

3.1. Qual a concentração de equilíbrio de hidrogénio, H2(g), à temperatura T? (10 pontos) 

3.2. Considere as moléculas de metano, CH4, e água, H2O. As geometrias das moléculas 

consideradas são, respetivamente: (5 pontos) 

 

(A) Angular e piramidal quadrangular 

(B) Linear e angular 

(C) Tetraédrica e linear 

(D) Tetraédrica e angular 

 

3.3. 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. (10 pontos) 
 
 

Ligação H-H C≡O O-H C-H 

Energia kJ/mol 436 840 464 413 

 

4. O trióxido de enxofre, SO3, pode decompor-se, em fase gasosa, originando dióxido de enxofre, 

SO2, e oxigénio, O2. A reação pode ser traduzida por: 

2 𝑆𝑂3(𝑔) ⇄ 2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 

Considere que num recipiente de 2,0 dm3 se introduziram 5,0 mol de SO3(g), à temperatura T. 

Depois de o sistema químico atingir o equilíbrio, verificou-se que apenas 30% da quantidade inicial 

de SO3(g) tinha reagido. Determine a constante de equilíbrio, Kc, da reação considerada, à 

temperatura T. (15 pontos) 

5. A reação de síntese do amoníaco, muito estudada do ponto de vista do equilíbrio químico, pode 

ser traduzida por: 

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝐻3(𝑔) 

Considere que se fez reagir, na presença de um catalisador, 14 g de N2(g) e 2 g de H2(g), num 

recipiente com o volume de 1,00 dm3. Admita que, quando o equilíbrio foi atingido, à temperatura 

T, existiam no recipiente, além de N2(g) e H2(g), 0,20 mol de NH3(g). Calcule o rendimento da 

reação de síntese. (15 pontos) 

6. A densidade do vapor de água à temperatura de 100ºC e à pressão de 1 atm é 0,590 g/dm3. 

Determine o volume ocupado por 3,01×1024 moléculas de H2O contidas numa amostra pura de 

vapor de água nas condições de pressão e de temperatura referidas. Apresente todas as etapas 

de resolução. (15 pontos) 

 

 



 

P
ág

in
a3

 

7. Durante um treino de futebol, o movimento de um atleta ao longo de uma reta foi registado. O 

gráfico apresenta os dados obtidos. 

 

 
 

7.1. O atleta inverteu o sentido da sua marcha: (5 pontos) 

 

(A) Seis vezes 

(B) Quatro vezes 

(C) Duas vezes 

(D) Zero vezes 

 

7.2. O atleta teve movimento retilíneo uniformemente retardado nos intervalos de tempo: (5 pontos) 

 

(A) 𝑡 ∈ [0, 2]𝑠 𝑒 𝑡 ∈ [5, 6]𝑠 

(B) 𝑡 ∈ [0,2]𝑠 𝑒 𝑡 ∈ [6, 7]𝑠 

(C) 𝑡 ∈ [2, 4]𝑠 𝑒 𝑡 ∈ [5,6]𝑠 

(D) 𝑡 ∈ [2, 4]𝑠 𝑒 𝑡 ∈ [6, 7]𝑠 

 

8. Na construção de um parque no centro de uma cidade, pretende-se que um chafariz lance água 

verticalmente para uma altura de 12 metros. Considere desprezável o efeito da resistência do ar. 

 

8.1. Selecione o gráfico que melhor se ajusta à energia mecânica de uma gota de água durante a 

subida. (5 pontos) 
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8.2. Calcule o valor da velocidade com que a água tem de ser lançada do solo para atingir a altura 

pretendida. (10 pontos) 

 

9. Um satélite geoestacionário descreve uma órbita circular situada a 3,0×107 m de altitude 

relativamente ao equador da Terra. 

 

9.1. Durante o movimento do satélite pode afirmar-se que: (5 pontos) 

 

(A) A aceleração do satélite tem a direção perpendicular ao da força centrípeta. 

(B) A força que é exercida pela Terra no satélite tem valor constante. 

(C) A força que é exercida pelo satélite na Terra tem um valor inferior ao da força exercida pela 

Terra no satélite. 

(D) A aceleração do satélite tem a direção da sua velocidade orbital. 

 

9.2. Calcule o módulo da velocidade orbital do satélite em torno da Terra. (5 pontos) 

 

𝑹𝒂𝒊𝒐𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔, 𝟒 × 𝟏𝟎𝟔 𝒎 

 

10. Uma radiação de frequência 6,0×1014 Hz propaga-se num determinado meio com comprimento 

de onda de 440 nm. Calcule o índice de refração associado à propagação desta radiação nesse 

meio. (10 pontos) 

 

11. Na figura seguinte apresentam-se as linhas de campo de um campo magnético uniforme. 

 

 
 

Um íman em barra, colocado no campo magnético uniforme, encontra-se em equilíbrio se estiver 

orientado como em: (5 pontos) 

 

 
12. O esquema ilustra a repartição da energia de um raio luminoso 

quando incide na superfície de separação dos meios 1 e 2. Qual é a 

amplitude do ângulo α1? (5 pontos) 

 

(A) 20º 

(B) 30º 

(C) 60º 

(D) 70º 
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13. A figura representa as linhas de campo magnético no interior de um íman em U.  

 

 
 

O campo magnético nos pontos P e T: (5 pontos) 

 

(A) É superior em P. 

(B) É superior em T. 

(C) Tem a mesma intensidade. 

(D) Tem sentido oposto. 

 

14. Considere uma mistura gasosa constituída por 15,00×10-2 mol de F2(g) e 8,00×10-2 mol de 

Cl2(g), nas condições normais de pressão e de temperatura. 

 

14.1. Quantos átomos de flúor existem na mistura gasosa? (5 pontos) 

 

(A) 30 × 10−2 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙ú𝑜𝑟 

(B) 1,80 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙ú𝑜𝑟 

(C) 9,0 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙ú𝑜𝑟 

(D) 15 × 10−2 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙ú𝑜𝑟 

 

14.2. Qual a quantidade total de átomos que existem na mistura gasosa? (5 pontos) 

 

(A) 0,23 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

(B) 2,77 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

(C) 1,39 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠  

(D) 0,46 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 
 

14.3. Determine a densidade da mistura gasosa, nas condições de pressão e de temperatura 

referidas. Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 
 

15. O teor médio de CH4(g) na troposfera é 1,7 partes por milhão em volume. Este teor, em 

percentagem em volume, é: (5 pontos) 
 

(A) 1,7 × 10−8 % (𝑉/𝑉) 

(B) 1,7 × 10−2 % (𝑉/𝑉) 

(C) 1,7 × 10−4 % (𝑉/𝑉) 

(D) 1,7 × 10−6 % (𝑉/𝑉) 

 

FIM  

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 


