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1. O calcário é uma rocha usada na manufatura do vidro e do betão, sendo o seu principal
componente o carbonato de cálcio, CaCO3 (M=100,09 g/mol). A natureza, sempre surpreendente,
fez também deste sal o principal componente da casca dos ovos e das estalactites e estalagmites
das grutas.
1.1. Indique o tipo de ligação química que ocorre entre as unidades estruturais do carbonato de
cálcio. (5 pontos)
1.2. A percentagem em massa de oxigénio no carbonato de cálcio é de: (5 pontos)
(A) 16,0%
(B) 36,0%
(C) 40,0%
(D) 48,0%
1.3. Quando se aquece fortemente o carbonato de cálcio, forma-se óxido de cálcio, CaO (M=56,08
g/mol), e dióxido de carbono, CO2, segundo a equação:
𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠) → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)
1.3.1. Calcule a massa de calcário, com 95% de carbonato de cálcio, necessária para a produção
de 3,93×103 dm3 de dióxido de carbono (PTN), supondo a reação completa. (10 pontos)
1.3.2. Se o rendimento da reação fosse apenas de 50%, qual seria a massa de carbonato de cálcio
necessária para a produção do mesmo volume de dióxido de carbono (PTN)? (5 pontos)
(A) A mesma.
(B) Metade.
(C) O dobro.
(D) O quádruplo.
1.4. A constante do produto de solubilidade do equilíbrio CaCO3 com os seus iões é 𝐾𝑆 (𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) =
5,0 × 10−9 .
𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠) ⇄ 𝐶𝑎2+ (𝑎𝑞) + 𝐶𝑂32− (𝑎𝑞)

= 5,0 × 10−9 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3
= 7,1 × 10−5 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3
= 3,5 × 10−5 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3
= 1,0 × 10−8 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3
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(A) 𝑆
(B) 𝑆
(C) 𝑆
(D) 𝑆
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1.4.1. O valor da solubilidade do carbonato de cálcio é de: (5 pontos)

1.4.2. Explique o efeito da adição de ácido clorídrico, HCl (aq), ao sistema em equilíbrio. (10 pontos)
−𝟒
𝑲𝒃 (𝑪𝑶𝟐−
𝟑 ) = 𝟐, 𝟏 × 𝟏𝟎

2. A decomposição térmica de permanganato de potássio, sob vácuo, é um dos métodos utilizados
na preparação controlada de oxigénio puro, de acordo com a seguinte equação química:
2 𝐾𝑀𝑛𝑂4 (𝑠) → 𝐾2 𝑀𝑛𝑂4 (𝑠) + 𝑀𝑛𝑂2 (𝑠) + 𝑂2 (𝑔)
2.1. Mostre que a seguinte afirmação é verdadeira: “Nesta reação, ocorre a redução do elemento
manganês, Mn, duas vezes e a oxidação do elemento oxigénio, O. (5 pontos)
2.2. A variação do número de oxidação do manganês de KMnO 4 para MnO2 é: (5 pontos)
(A) -3
(B) +7
(C) +4
(D) +3
2.3. O permanganato de potássio, KMnO4, é um sal muito solúvel em água. A cuva de solubilidade
em função da temperatura é a seguinte:

2.3.1. Classifique a dissolução do permanganato de potássio em exotérmica ou endotérmica
justificando. (10 pontos)
2.3.2. Uma solução a 60ºC que contenha 250 mL de água e 60 g de KMnO 4 encontra-se: (5 pontos)
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(A) Saturada
(B) Sobressaturada
(C) Insaturada
(D) Não há dados suficientes para concluir sobre a saturação da solução

3. O amoníaco é um gás bastante solúvel em água o que conduz a um equilíbrio ácido-base. Os
elementos que constituem a molécula de amoníaco, nitrogénio, N, e hidrogénio, H, são dois
elementos químicos essenciais à vida uma vez que entram na constituição de muitas moléculas
biologicamente importantes.
3.1. Escreva a equação química da reação de ionização do amoníaco em água. Indique os pares
conjugados ácido-base. (5 pontos)
3.2. Calcule a concentração inicial de uma solução aquosa de amoníaco cujo pH, a 25ºC, tem o
valor de 9. (10 pontos)
𝑲𝒃 (𝑵𝑯𝟑 ) = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓
3.3. Considere a configuração eletrónica do átomo de nitrogénio, N, no estado fundamental.
Quantos valores diferenciados de energia apresentam os eletrões desse átomo? (5 pontos)
(A) Sete
(B) Cinco
(C) Três
(D) Dois
3.4. Indique o valor da energia da radiação emitida na transição eletrónica entre os níveis n=4 e
n=2 do átomo de hidrogénio, com base nos valores de energia desses níveis, respetivamente
−1,40 × 10−19 𝐽 𝑒 − 0,54 × 10−18 𝐽. (5 pontos)
3.5. O carbono e o nitrogénio são elementos que ocupam posições consecutivas no mesmo ___ da
tabela periódica, sendo que prever que o raio atómico do carbono seja ____ ao raio atómico do
nitrogénio. (5 pontos)
(A) Grupo… inferior
(B) Grupo… superior
(C) Período… inferior
(D) Período… superior
3.6. Quantos átomos de hidrogénio existem em 5,0 moles de moléculas de amoníaco? (5 pontos)
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(A) 9,03 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠
(B) 15 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠
(C) 1,81 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠
(D) 1,20 × 1025 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠

4. O esquema ilustra a repartição da energia de um raio luminoso quando incide na superfície de
separação dos meios 1 e 2.

4.1. Qual é a amplitude do ângulo α1? (5 pontos)
(A) 60º
(B) 30º
(C) 20º
(D) 70º
4.2. Se o meio 1 é o ar (n=1,00) determine o índice de refração do meio 2. (5 pontos)
5. A figura representa as linhas de campo magnético no interior de um íman em U.

5.1. 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.
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(A) É tanto maior quanto maior for a área da espira.
(B) A sua unidade SI é o tesla (T)
(C) Depende apenas das características do campo magnético que atravessa a espira.
(D) É definido apenas pelo produto da intensidade do campo magnético pela área da superfície
da espira imersa no campo magnético.
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5.2. Qual das seguintes afirmações relativas ao fluxo do campo magnético que atravessa uma
espira está correta? (5 pontos)

6. Instalou-se um coletor solar com 4 m2 de área num local em que a irradiância solar é de 500
W/m2 durante 6 horas por dia. Este equipamento permite elevar a temperatura de 200 kg de água
por dia de 20ºC para 50ºC. Calcule o rendimento do processo de aquecimento de água neste
coletor. (15 pontos)
𝒄á𝒈𝒖𝒂 = 𝟒𝟏𝟖𝟎 𝑱 𝒌𝒈−𝟏 º𝑪−𝟏
7. Um bloco de alumínio de 2 kg foi abandonado no cimo de uma rampa muito polida e desceu-o
em 1,0 s, passando depois a deslizar sobre um plano horizontal como indicado na figura que não
se encontra à escala. Parou ao fim de 3,50 m de deslocamento na horizontal.

7.1. Em qual dos esquemas seguintes estão representados corretamente as forças aplicadas sobre
o bloco enquanto ele desce a rampa? (5 pontos)

7.2. Qual das seguintes descrições caracteriza corretamente o par ação-reação do peso do bloco?
(5 pontos)
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7.3. Calcule o módulo da força de atrito exercida sobre o bloco durante o movimento horizontal.
Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos)
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(A) É a força de reação normal que a base da rampa aplica sobre o bloco, tem a mesma direção
e o mesmo módulo do peso em y e sentido oposto.
(B) É a força de reação normal que a base da rampa aplica sobre o bloco, tem a mesma direção
e o mesmo módulo do peso e sentido oposto.
(C) É a força de reação normal que o bloco aplica sobre a base da rampa, tem a mesma direção
e o mesmo módulo do peso e sentido oposto.
(D) É a força que o bloco aplica na Terra tem a mesma direção e o mesmo módulo do peso e
sentido da Terra para o bloco.

7.4. O trabalho do peso do bloco ao descer a rampa foi: (5 pontos)
(A) Nulo.
(B) Resistente (negativo).
(C) Potente (positivo).
(D) Igual ao trabalho da força normal exercida pela rampa no corpo.
7.5. Comente a seguinte afirmação, invocando a lei de Newton adequada, “Se o plano horizontal
estivesse coberto por uma camada de gelo plana, o bloco continuaria a deslizar até embater em
alguma coisa que o fizesse parar.” (5 pontos)
8. A Lua é o único satélite natural da Terra e tal como os satélites artificiais que orbitam o nosso
planeta também está sujeita à sua força gravítica. Apesar de estar muito mais afastada da Terra
como tem uma massa de cerca de 3×1019 maior que a massa desses satélites, a Lua está sujeita a
uma interação gravítica mais intensa.
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8.1. Identifique qual dos seguintes esquemas pode traduzir o movimento de um satélite que orbita
a Terra com movimento circular uniforme. (5 pontos)

8.2. A distância entre os centros da Lua e da Terra é 60 vezes maior que o raio da Terra e um certo
satélite artificial orbita o planeta descrevendo uma trajetória de raio equivalente a quatro raios da
Terra.
8.2.1. Identifique qual das seguintes opções traduz a relação entre as intensidades da força
gravítica a que estes dois corpos estão sujeitos. (5 pontos)

(A)
(B)
(C)
(D)

𝐹𝑔 𝑠𝑎𝑡
𝐹𝑔 𝐿𝑢𝑎
𝐹𝑔 𝑠𝑎𝑡
𝐹𝑔 𝐿𝑢𝑎
𝐹𝑔 𝑠𝑎𝑡
𝐹𝑔 𝐿𝑢𝑎
𝐹𝑔 𝑠𝑎𝑡
𝐹𝑔 𝐿𝑢𝑎

=
=
=
=

3600
16×3×109
16
60×3×109
60
4×3×109
3600
9×3×109

8.2.2. Calcule o período de translação do satélite em causa, considerando que descreve um
movimento circular uniforme. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos)
𝑹𝒂𝒊𝒐𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔𝟒𝟎𝟎 𝒌𝒎 𝒆 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔, 𝟎 × 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈

9. Uma bola é lançada verticalmente para cima de uma determinada altura relativamente ao solo,
com velocidade de módulo 5,0 m/s. A bola atingiu a altura máxima de 2,25 metros do solo. Despreze
o efeito das forças dissipativas.
9.1. Qual era o módulo da velocidade da bola no instante em que tocou no solo? (5 pontos)
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(A) 5,0 m/s
(B) 6,7 m/s
(C) 45 m/s
(D) 11,2 m/s

9.2. Qual dos esquemas seguintes traduz os vetores Força resultante, velocidade e aceleração
num certo instante da subida da bola? (5 pontos)

FIM
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BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS!

