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1. A solubilidade do cloreto de potássio, KCl, em água, é 35,54 g de sal por 100 g de água, a 25 

°C. Considere uma solução saturada de KCl constituída apenas por este sal e por água. 

 

1.1. Determine a quantidade de KCl dissolvida em 250 g dessa solução, a 25 °C. Apresente todas 

as etapas de resolução. (10 pontos) 

 

1.2. A variação de entalpia (H ) associada ao processo de dissolução do KCl em água é positiva. 

Preveja, com base no princípio de Le Chatelier, como variará a solubilidade deste sal em água à 

medida que a temperatura aumenta. Justifique a resposta. (10 pontos) 

 

1.3. O perclorato de potássio, KClO4 , constituído pelos iões K+ e ClO4
-, é um sal bastante menos 

solúvel em água do que o cloreto de potássio.  

 

1.3.1. O produto de solubilidade do perclorato de potássio é 1,05×10-2, a 25 °C. A solubilidade deste 

sal em água, a 25 °C, será: (5 pontos) 

 

(A) 1,02 × 10−1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 

(B) 5,25 × 10−1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 

(C) 1,05 × 10−1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 

(D) 2,10 × 10−1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 

 

1.3.2. Considere uma amostra de 2,68 mol de perclorato de potássio. Quantos iões existem, no 

total, na amostra? Apresente o resultado com três algarismos significativos. (5 pontos) 

  

1.3.3. Os iões K+ e Cl-, no estado fundamental, apresentam: (5 pontos) 

 

(A) ambos apenas cinco orbitais ocupadas. 

(B) ambos apenas seis eletrões de valência.  

(C) o mesmo número de orbitais de valência.  

(D) configurações eletrónicas diferentes.  

  

2. Nem o calor nem o trabalho são formas de energia. O calor é a energia que se transfere entre 

corpos em contacto, como resultado de uma diferença de temperatura entre eles, fluindo a energia 

do corpo que se encontra a temperatura mais elevada para o corpo que se encontra a temperatura 

mais baixa. Antes dessa transferência, não existe calor armazenado na fonte, nem passa a existir 

calor acumulado no recetor após a transferência. Mas há energia armazenada na fonte antes da 

transferência, e a energia do recetor passa a ser mais elevada após a transferência – por exemplo, 

se o recetor for gelo, parte dele pode fundir-se. 
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2.1. O calor: (5 pontos) 

 

(A) é uma forma de energia interna. 

(B) é uma propriedade que depende da temperatura a que um corpo se encontra. 

(C) é um fluido que pode ser transferido de um corpo para outro. 

(D) é uma energia transferida. 

 

2.2. Considere um sistema fechado que cedeu 400 J, como calor, tendo sido sobre ele realizado 

um trabalho de 300 J. Qual foi a variação da energia interna do sistema? (5 pontos) 

 

3. Considere uma amostra pura de 200 g de cloreto de potássio, KCl, inicialmente no estado sólido 

à temperatura de 980 K, à qual é fornecida energia com uma fonte de 300 W. A figura representa 

um gráfico teórico da temperatura, T, dessa amostra em função do tempo, t. No traçado do gráfico, 

admitiu-se um rendimento de 100% para o processo de transferência de energia considerado. 

 

 
 

Calcule a energia necessária para fundir 1,0 kg de KCl que se encontra à temperatura de fusão. 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

 

4. Duas janelas, X e Y, de uma habitação, estão equipadas com o mesmo tipo de vidro simples. O 

vidro da janela X tem o dobro da espessura do vidro da janela Y e ocupa o triplo da área. Considere 

que PX e PY designam, respetivamente, a potência transferida, por condução, através do vidro da 

janela X e através do vidro da janela Y. Qual é a relação entre PX e PY se ambos os vidros estiverem 

submetidos à mesma diferença de temperatura? (5 pontos) 

 

(A) 𝑃𝑋 =
3

2
𝑃𝑌 

(B) 𝑃𝑋 =
2

3
𝑃𝑌 

(C) 𝑃𝑋 = 6 𝑃𝑌 

(D) 𝑃𝑋 =
1

6
𝑃𝑌 
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5. A radiação eletromagnética propaga-se no ar com uma 

velocidade praticamente igual à sua velocidade de propagação 

no vazio, pelo que o índice de refração do ar é 1,00.  

 

A figura representa o trajeto de um feixe de radiação 

monocromática, muito fino, que, propagando-se inicialmente no 

ar, atravessa um semicilindro de um material transparente, 

voltando depois a propagar-se no ar. Uma parte do feixe 

incidente na superfície plana do semicilindro sofre reflexão 

nessa superfície.  

 

5.1. Qual é o ângulo, em graus, que se deverá observar entre o feixe refletido nessa superfície (não 

representado na figura) e o feixe refratado? (5 pontos) 
 

(A) 62º 

(B) 92º 

(C) 30º 

(D) 102º 

 

5.2. Qual é, para a radiação considerada, o índice de refração do material constituinte do 

semicilindro representado na figura? (5 pontos) 
 

(A) 0,59 

(B) 1,1 

(C) 1,7 

(D) 1,9 

 

5.3. No ar, uma radiação tem um comprimento de onda de 540 nm. Qual é o comprimento de onda 

dessa radiação num meio de índice de refração 1,40? (5 pontos) 
 

(A) 216 nm 

(B) 386 nm 

(C) 540 nm 

(D) 756 nm 

 

6. Ao nível do mar, o ar seco é uma mistura gasosa constituída por cerca de:78%, em volume, de 

nitrogénio, N2(g); 21%, em volume, de oxigénio, O2(g);1%, em volume, de outros gases. 

 

6.1. Considere uma amostra de ar seco, recolhida ao nível do mar, de volume 5,0 dm3, medido nas 

condições normais de pressão e de temperatura. Calcule a massa de O2(g) que deverá existir nessa 

amostra. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

 

6.2. Considere a representação da molécula de O2 na notação de Lewis. Quantos eletrões não 

compartilhados devem ser representados em cada um dos átomos de oxigénio? (5 pontos) 
 

(A) Dois. 

(B) Quatro. 

(C) Seis. 

(D) Oito. 
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6.3. Na molécula de N2, a energia da ligação é 941 kJ mol-1. Quando se formam, a pressão 

constante, duas moles de átomos de nitrogénio, no estado gasoso, a partir de uma mole de N2(g), 

é _________ , como calor, uma energia de _________ kJ. (5 pontos) 

 

(A) libertada ... 941 

(B) libertada ... 1882 

(C) absorvida ... 941 

(D) absorvida ... 1882 

 

7. O ácido fluorídrico, HF(aq), é um ácido fraco, cuja reação de ionização em água pode ser 

traduzida por: 

 
7.1. Qual das expressões seguintes pode traduzir a constante de basicidade, Kb, da base conjugada 

do ácido fluorídrico? (5 pontos) 

 

 
 

7.2. O pH de uma solução de ácido fluorídrico de concentração 0,020 mol dm-3 é 2,45, a 25 ºC. 

Determine a percentagem de ácido não ionizado, nessa solução. Apresente todas as etapas de 

resolução. (10 pontos) 

 

7.3. Ao contrário do ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, HCl (aq), é um ácido forte. Considere a 

diluição elaborada do seguinte modo: misturam-se 150 cm3 de HCl (aq) de concentração 0,020 mol 

dm-3 com 1,00 dm3 de água. Admita que o volume da solução resultante é a soma dos volumes 

adicionados. Qual é o pH da solução resultante dessa adição? (5 pontos) 

 

(A) 2,58  

(B) 2,52 

(C) 1,76  

(D) 1,70 
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8. Considere uma roda que, tendo apenas movimento de rotação em torno do seu eixo, efetua 50 

rotações, em cada minuto, durante um determinado intervalo de tempo. 

 

8.1. O módulo da velocidade angular da roda, em radianos por segundo, no intervalo de tempo 

considerado, pode ser calculado pela expressão: (5 pontos) 

 

 
 

8.2. Na figura estão representados essa roda e dois pontos, P e Q, de 

um dos seus raios. 

 

O módulo da aceleração do ponto P, no intervalo de tempo considerado, 

é: (5 pontos) 

 

(A) superior ao módulo da aceleração do ponto Q. 

(B) inferior ao módulo da aceleração do ponto Q. 

(C) igual ao módulo da aceleração do ponto Q, sendo ambos nulos. 

(D) igual ao módulo da aceleração do ponto Q, sendo ambos diferentes de zero. 

 

9. Na figura (que não está à escala), estão representados dois conjuntos ciclista + bicicleta, CI e 

CII, que se movem ao longo de uma estrada retilínea e horizontal, coincidente com o eixo Ox de um 

referencial unidimensional. Considere que cada um dos conjuntos pode ser representado pelo seu 

centro de massa (modelo da partícula material). 

 

 
Considere que no instante t = 0 s o conjunto CII inicia o seu movimento e que, nesse instante, o 

conjunto CI passa na origem do referencial. Admita que, a partir desse instante, e durante um 

determinado intervalo de tempo, as componentes escalares, segundo o eixo Ox, das posições, xCI 

e xCII, dos conjuntos CI e CII, respetivamente, variam com o tempo, t, de acordo com as equações: 
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9.1. Em qual dos esquemas seguintes se encontram corretamente representadas, num dado 

instante do intervalo de tempo considerado, a velocidade, �⃗� , e a aceleração, �⃗�, do conjunto CII? (5 

pontos) 

 
9.2. A soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no conjunto CI, num deslocamento 

desse conjunto no intervalo de tempo considerado, é; (5 pontos) 

 

(A) nula, uma vez que atuam no conjunto forças não conservativas. 

(B) negativa, uma vez que a energia cinética do conjunto diminui. 

(C) nula, uma vez que a energia cinética do conjunto se mantém constante. 

(D) negativa, uma vez que atuam no conjunto forças não conservativas. 

 

9.3. Determine a posição, relativamente ao referencial indicado, dos conjuntos CI e CII quando estes 

se cruzam. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

 

10. Na figura (que não está à escala), está representado um conjunto ciclista + bicicleta que iniciou 

a subida de uma rampa com uma energia cinética de 2,0×103 J. Após percorrer 68 m sobre a rampa, 

atinge uma altura de 3,0 m, com uma velocidade de módulo 3,5 m s-1. A massa do conjunto ciclista 

+ bicicleta é 80 kg. Considere que o conjunto pode ser representado pelo seu centro de massa 

(modelo da partícula material) e considere a base da rampa como nível de referência da energia 

potencial gravítica. 

 

 
 

Calcule, no percurso considerado, a intensidade da resultante das forças não conservativas que 

atuam no conjunto ciclista + bicicleta, na direção do deslocamento. Admita que essa resultante se 

mantém constante. Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 
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11. O iodo, I2, reage com o hidrogénio, H2, em fase gasosa, formando-se iodeto de hidrogénio, 

HI(g). A reação pode ser traduzida por: 

 
11.1. Na reação de formação do HI considerada, a variação do número de oxidação do iodo é 

________, sendo a espécie I2 o agente ________. (5 pontos) 

 

(A) +1 ... oxidante 

(B) -1 ... oxidante 

(C) +1 ... redutor 

(D) -1 ... redutor 

 

11.2. Na tabela seguinte, estão registados 

os valores da constante de equilíbrio, Kc, 

da reação de formação do HI(g) 

considerada, a três temperaturas 

diferentes. 

 

Considere que, num reator com a 

capacidade de 1,00 L, foram inicialmente 

introduzidas 2,56×10-3 mol de I2(g) e uma certa quantidade de H2(g). Considere ainda que, no início, 

não existia HI(g) no reator. Quando, a 763K, o sistema atingiu um estado de equilíbrio, a quantidade 

de I2(g) que existia no reator era 1,46×10-3 mol. Calcule a quantidade, em mol, de H2(g) que deverá 

existir no reator quando o sistema está em equilíbrio àquela temperatura. Apresente todas as 

etapas de resolução. (10 pontos) 

 

12. O etino, C2H2, pode ser obtido fazendo-se reagir carboneto de cálcio, CaC2(s), com água, de 

acordo com a equação química: 

 
12.1. Considere que se fez reagir, com excesso de água, uma amostra impura de 150 g de 

carboneto de cálcio contendo 12% de impurezas, tendo-se obtido 30,0dm3 de etino, em condições 

normais de pressão e de temperatura (PTN). Determine o rendimento da reação de síntese do etino 

realizada. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

 

12.2. Na molécula de etino, C2H2, a ligação entre os átomos de carbono é covalente tripla. Na 

molécula de eteno, C2H4, a ligação entre os átomos de carbono é covalente dupla. Comparando 

aquelas ligações entre os átomos de carbono, verifica-se que a ligação na molécula de eteno tem 

_________ energia e _________ comprimento. (5 pontos) 

 

(A) menor … menor 

(B) menor … maior 

(C) maior … maior 

(D) maior … menor 
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13. A figura representa as linhas do campo magnético criado por um íman em barra. 

 

13.1. As linhas de campo magnético são, em cada ponto, 

_________ ao vetor campo magnético e apontam do polo 

_________ para o polo _________ do íman. (5 pontos) 

 

(A) tangentes … norte ... sul 

(B) perpendiculares … norte ... sul 

(C) tangentes … sul ... norte 

(D) perpendiculares … sul ... norte 

 

 

 

13.2. Na figura, está representado um íman em barra M, colocado 

na vizinhança de uma bobina B ligada a um galvanómetro G. 

 

Em qual das seguintes situações o ponteiro do galvanómetro sofre 

maior desvio? (5 pontos) 

 

(A) Quando o íman se move lentamente em relação à bobina. 

(B) Quando o íman se move rapidamente em relação à bobina. 

(C) Quando o íman e a bobina estão parados um em relação ao outro. 

(D) Quando o íman e a bobina se movem com a mesma velocidade. 

 

 

FIM  

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

 

 


