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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. Com base nesta equação de oxidação-redução, selecione a única afirmação correta. (5 pontos) 

 

(A) O Zn oxida-se e os iões Cu2+ atuam como oxidantes. 

(B) O Zn é o redutor e os iões Cu2+ e Cl- são ambos reduzidos. 

(C) O Zn reduz-se e os iões Cu2+ e Cl- atuam ambos como oxidantes. 

(D) O Zn é oxidante e os iões Cl- nem sofrem oxidação nem sofrem redução. 

 

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

orbitais com: (5 pontos) 

 

(A) 𝑛 = 3 𝑒 𝑙 = 0 

(B) 𝑛 = 3 𝑒 𝑙 = 1 

(C) 𝑛 = 1 𝑒 𝑙 = 0 

(D) 𝑛 = 3 𝑒 𝑙 = 2 

 

1.4. 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) 0,045 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑖õ𝑒𝑠 

(D) 9,03 × 1021 𝑖õ𝑒𝑠 
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2. A 25ºC o pH de uma solução aquosa de piridina, C5H5N, de concentração 0,10 mol/dm3 é cerca 

de 9,0. A equação química que traduz o equilíbrio ácido-base é a seguinte: 

 

𝐶5𝐻5𝑁(𝑎𝑞) +  𝐻2𝑂 (𝑙) ⇄ 𝐶5𝐻5𝑁𝐻+(𝑎𝑞) +  𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

 

2.1. Selecione a opção que corresponde, para este equilíbrio, aos pares conjugados ácido-base. (5 

pontos) 

 

(A) 𝐶5𝐻5𝑁/𝑂𝐻−   𝑒   𝐻2𝑂/𝐶5𝐻5𝑁𝐻+  

(B) 𝐶5𝐻5𝑁/𝐶5𝐻5𝑁𝐻+   𝑒   𝐻2𝑂/𝑂𝐻− 

(C) 𝐶5𝐻5𝑁𝐻+/𝐶5𝐻5𝑁   𝑒   𝐻2𝑂/𝑂𝐻− 

(D) 𝐶5𝐻5𝑁𝐻+/𝐶5𝐻5𝑁  𝑒   𝑂𝐻−/𝐻2𝑂 

 

2.2. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: No equilíbrio, a concentração 

de iões OH- é: (5 pontos) 

 

(A) 1,0 × 10−9𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(B) 1,0 × 10−5𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(C) 1,0 × 10−8𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(D) 1,0 × 10−6𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

 

2.3. Calcule a constante de basicidade, Kb, da piridina. (15 pontos) 

 

3. O gráfico seguinte mostra as curvas de solubilidade dos sais de nitrato de potássio, KNO3 e 

sulfato de manganês, MnSO4 em função da temperatura. 

 

 
 

3.1. Considere duas soluções aquosas com o volume de 100 mL e à temperatura de 80ºC. 

 Solução X: solução de nitrato de potássio que contém aproximadamente 17,5 g deste sal; 

 Solução Y: solução de sulfato de manganês que contam 5 g deste sal.  

 

Com base nestes dados selecione a opção correta. (5 pontos) 

 

(A) As soluções X e Y estão saturadas. 

(B) A solução X está insaturada e a solução Y está saturada. 

(C) A solução X está insaturada e a solução Y está insaturada. 

(D) A solução X está saturada e a solução Y está sobressaturada. 
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3.2. Indique, justificando, se o aumento da temperatura favorece a dissolução do sulfato de 

manganês e classifica a dissolução de um ponto de vista energético. (10 pontos) 

 

4. Considere as experiências esquematizadas nas figuras seguintes. 

 

 
 

4.1. Escreva as semi-equações de oxidação-redução relativas à reação que ocorreu no gobelé I. 

(5 pontos) 

 

4.2. Selecione a opção que corresponde, de acordo com os resultados obtidos, à sequência correta 

para o poder redutor dos metais. (5 pontos) 

 

(A) Ag>Pb>Ni 

(B) Pb>Ni>Ag 

(C) Ni>Pb>Ag 

(D) Ag>Ni>Pb 

 

5. Calcula a solubilidade do cloreto de ferro a 25ºC. 𝐾𝑠(𝐹𝑒𝐶𝑙2) = 2,3 × 10−6 (10 pontos) 

 

6. Na teoria protónica o ião acetato CH3COO- é uma base mais forte do que F- relativamente à 

água. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: Face a esta afirmação pode 

afirmar-se que… (5 pontos) 

 

(A) O ácido acético CH3COOH é mais forte do que HF 

(B) A base F- aceita protões da água com mais facilidade do que o ácido CH3COOH 

(C) O ácido HF cede protões com mais facilidade do que o ácido CH3COOH 

(D) Nas reações destes iões com a água, este funcionam como ácidos. 

 

7. 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 

 

7.1. Determine a quantidade de N2O4 inicialmente introduzida no balão. (10 pontos) 
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7.2. O valor da constante de equilíbrio desta reação à temperatura de 50ºC será superior, inferior 

ou igual? Justifique a sua resposta. (10 pontos) 

 

8. Considere a auto-ionização da água. Qual a variação do pH da água quando a temperatura da 

água passa de 20ºC para 60ºC? (10 pontos) 

 

𝐾𝑤(20℃) = 0,67 × 10−14  𝑒 𝐾𝑤(60℃) = 9,55 × 10−14 

 

9. Considere uma solução de ácido propanoico, CH3CH2COOH cuja concentração foi confirmada 

titulando, a 25ºC, 20,0 cm3 desta solução com uma solução aquosa de hidróxido de sódio de 

concentração 5,0×10-2 mol/dm3 de acordo com equação química: 

 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 (𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂(𝑎𝑞) +  𝐻2𝑂(𝑙) 

 

9.1. Sabendo que a concentração de ácido propanoico era de 0,03 mol/dm3 determine o volume de 

solução de hidróxido de sódio que será terá gasto nesta titulação até se atingir o ponto de 

equivalência. (10 pontos) 

 

9.2. Escolha, dos indicadores referidos no quadro seguinte, e tendo 

em conta a curva de titulação apresentada, o mais apropriado para 

esta titulação. Justifique a sua escolha. (10 pontos) 

 

  

 

 

 

 

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

gráfico apresenta os dados obtidos. 

 

 
 

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

 

(A) Zero vezes 

(B) Duas vezes 

(C) Quatro vezes 

(D) Seis vezes 

Indicador Zona de viragem 

Alaranjado de metilo 3,2 – 4,2 

Vermelho de metilo 4,2 – 6,3 

Fenolftaleína 8,2 – 10,0 
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10.2. 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 

 

11. 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. 

 

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

subida. (5 pontos) 

 

 
 

11.2. Calcule o valor da velocidade com que a água tem de ser lançada do solo para atingir a altura 

pretendida. (5 pontos) 

 

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

relativamente ao equador da Terra. 

 

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

 

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

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

Terra no satélite. 

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

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

 

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

 

𝑹𝒂𝒊𝒐𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔, 𝟒 × 𝟏𝟎𝟔 𝒎 
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12.3. Compare o período dos satélites geoestacionários com o período dos satélites do sistema 

GPS. (5 pontos) 

 

13. 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) 

 

14. 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) 

 

 
 

15. Num lançamento de linha lateral, um jogado de futebol atirou a bola paralelamente ao solo de 

uma altura de 1,95 metros e com uma velocidade de 4 m/s. Considere o atrito desprezável.  

 

A que distância dos pés do jogador embaterá a bola no chão? (10 pontos) 

 

 

FIM  

 BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

  


