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Exercícios 

1. Um certo ião negativo, X3-, tem um número total de eletrões de 18 e o seu número de massa é 31. Pode 

afirmar-se que o seu número atómico e número de neutrões são, respetivamente: 

(A) 16 e 15 

(B) 15 e 16 

(C) 21 e 34 

(D) 15 e 28 

2. O Cálcio, 𝐶𝑎20
40 , e o magnésio, 𝑀𝑔12

24 , são elementos fundamentais ao organismo, responsáveis pelas 

contrações musculares e pela transmissão de impulsos nervosos. Considere o gráfico que representa a 

quantidade de matéria, n, em função da massa de cálcio e de magnésio, m, existentes em amostras. 

 

2.1. Selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta: 

(A) A reta A está associada à amostra de cálcio. 

(B) O declive da reta B é 1,65 vezes menor do que o declive da reta A. 

(C) Em duas amostras com a mesma massa de cálcio e de magnésio a amostra de cálcio tem um maior 

número de átomos. 

(D) O cálcio tem mais 16 neutrões do que o magnésio. 

2.2. Qual é o significado físico dos declives das retas A e B? 
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3. A figura representa um diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogénio. 

 

3.1. Determine o valor da energia mínima necessária para remover uma mole de eletrões a uma mole de 

átomos de hidrogénio no estado fundamental em kJ. 

3.2. O espetro do átomo de hidrogénio apresenta uma risca violeta com uma energia 4,58 × 10−19𝐽. A 

expressão que permite determinar a energia do nível em que se encontrava inicialmente o eletrão que origina 

a referida risca é: 

(A) (−5,45 × 10−19 + 4,58 × 10−19)   𝐽 

(B) (−5,45 × 10−18 − 4,58 × 10−19)   𝐽 

(C) (−5,45 × 10−18 + 4,58 × 10−19)   𝐽 

(D) (−5,45 × 10−19 − 4,58 × 10−19)   𝐽 

4. Selecione a única alternativa que permite obter uma afirmação correta. No estado de energia mínima os 

átomos dos elementos carbono e nitrogénio apresentam os eletrões distribuídos por _______ número de 

valores diferenciados de energia e _________ número de orbitais degeneradas. 

(A) Igual… igual 

(B) Diferente… igual 

(C) Igual… diferente 

(D) Diferente… diferente 

5. No átomo de carbono, no estado fundamental, selecione a opção verdadeira: 

(A) Os eletrões distribuem-se por duas orbitais. 

(B) Podem existir quatro eletrões com o mesmo estado de spin. 

(C) Os eletrões distribuem-se por três níveis de energia. 

(D) Apenas existe uma orbital com forma lobular preenchida. 

6. Qual das seguintes reações envolve uma maior absorção de energia? 

(A) 𝑀𝑔 (𝑠) → 𝑀𝑔+ +  𝑒− 

(B) 𝑀𝑔+ (𝑠) → 𝑀𝑔2+ +  𝑒− 

(C) 𝑁𝑎 (𝑠) → 𝑁𝑎+ + 𝑒− 

(D) 𝑁𝑎+ (𝑠) → 𝑁𝑎2+ + 𝑒− 

7. Um elemento metálico forma um óxido de fórmula 𝑀𝑂2. A fórmula do seu cloreto será: 

(A) 𝑀𝐶ℓ 

(B) 𝑀𝐶ℓ2 

(C) 𝑀𝐶ℓ3 

(D) 𝑀𝐶ℓ4 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 3 
 

8. Qual dos seguintes diagramas de energia representa corretamente as moléculas de hidrogénio, H2 (em 

linha contínua), e de flúor, F2 (a linha tracejada), em função da distância internuclear r? 

 

9. A molécula de amoníaco, NH3, selecione opção verdadeira: 

(A) É uma molécula triatómica. 

(B) Tem oito eletrões de valência. 

(C) Tem três pares de eletrões de valência ligantes e um eletrão de valência não ligante. 

(D) Tem apenas três pares de eletrões de valência. 

10. Os principais constituintes do petróleo bruto e do gás natural são compostos orgânicos pertencentes à 

família dos alcanos. Qual das seguintes fórmulas de estrutura pode representar a molécula de metilbutano? 
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11. Na molécula de dióxido de carbono, CO2, estabelecem-se ligações covalentes entre o átomo de carbono 

e os átomos de oxigénio. Considere que os valores de energia média de ligação C-O e C=O são 360 kJ/mol 

e 800 kJ/mol, respetivamente. A dissociação das ligações entre o átomo de carbono e os átomos de oxigénio 

em 
𝑁𝐴

2
 moléculas de CO2 (g) envolve a absorção de: 

(A) 360 kJ 

(B) 2×360 kJ 

(C) ½ ×800 kJ 

(D) 800 kJ 

12. Uma solução de cloreto de magnésio, 𝑀𝑔𝐶ℓ2, que tem uma percentagem em massa de 5,10% de 

magnésio tem uma massa volúmica de 1,17 g/mL. Que quantidade química de iões 𝐶ℓ− está presente em 

300 mL da solução? 

(A) 0,368 mol 

(B) 0,627 mol 

(C) 0,737 mol 

(D) 1,47 mol 

13. Considere uma amostra de monóxido de nitrogénio, NO (g), com o dobro do volume de uma amostra de 

amoníaco, 𝑁𝐻3(g), nas mesmas condições de pressão e de temperatura. Nessas condições as amostras 

contêm: 

(A) O mesmo número de moléculas. 

(B) A mesma quantidade de moléculas. 

(C) O mesmo número de átomos de nitrogénio. 

(D) A mesma quantidade de átomos. 

14. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico a 25% (m/m) tem uma massa volúmica de 1,178 g/mL. Qual das 

seguintes expressões permite calcular a concentração da solução de ácido em mol/L? 

(A) 0,25 × 98 × 1178 

(B) 
0,25×1178

98
 

(C) 
0,25

98×1178
 

(D) 
1178

0,25×98
 

15. Uma solução de ácido nítrico tem uma concentração de 12,0 mol/L e uma percentagem em massa de 

HNO3 de 36%. Qual e a massa de solução existente em 1,00 mL de solução? 

(A) 1,10 g 

(B) 1,01 g 

(C) 2,10 g 

(D) 2101 g 

16. Pretende-se preparar uma solução por diluição. Que volume de solução de ácido sulfúrico, 𝐻2𝑆𝑂4, de 

concentração 18,0 mol/L se deve adicionar a 100 mL de água para se obter uma solução 5,0 mol/L? 
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17. O metano e o cloro reagem na presença de luz solar de acordo com a seguinte reação fotoquímica: 

𝐶𝐻4(𝑔) + 𝐶ℓ2(𝑔) → 𝐶𝐻3𝐶ℓ(𝑔) + 𝐻𝐶ℓ (𝑔) 

 

Selecione a única opção que apresenta a expressão que permite determinar a variação de entalpia da 

reação, H. 

 

18. Um bloco sobe por ação de uma força �⃗� constante, paralela ao plano e de intensidade 4,0 N. o bloco 

desloca-se 0,8 m sobre o plano com velocidade constante. Considere desprezável o efeito das forças 

dissipativas. 

 

18.1. Determine a massa do bloco. 

18.2. Determine o trabalho realizado pela força gravítica do bloco no percurso. 
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19. Um bloco com 200 g desloca-se numa superfície horizontal com uma velocidade de módulo constante. 

Quando passa na posição 𝑥 = 0 𝑚 passa a atuar sobre o bloco uma força �⃗�, com a direção e o sentido do 

movimento, que varia de acordo com o gráfico atingindo a posição 4 metros com uma velocidade de 20 m/s. 

 

19.1. Indique entre que posições ocorre a diminuição da energia cinética. 

19.2. Determine o valor da intensidade média da força �⃗� que atua sobre o corpo ao longo do movimento. 

19.3. Determine a velocidade do bloco na origem do referencial. 

 

20. A Lua efetua uma órbita circular em torno da Terra apresentando um movimento circular uniforme. 

 

Das opções seguintes selecione a opção correta. 

(A) O trabalho realizado pela força gravítica de A até B seria maior se o raio da trajetória fosse maior. 

(B) O trabalho realizado pela força gravítica de A até B é nulo. 

(C) O trabalho realizado pela força gravítica de A até C é o dobro do trabalho realizado pela força 

gravítica de A até B. 

(D) O trabalho realizado pela força gravítica de A até B seria maior se o raio da trajetória fosse menor. 
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21. Uma bola de massa 400 g é lançada a partir do solo com um determinado módulo de velocidade. A bola 

passa na posição A com um módulo de velocidade VA e na posição B, cuja altura é 2,2 hA, com um módulo 

de velocidade VB. No movimento ascendente a energia cinética da bola diminui 25,0 J entre os pontos A e 

B.  

 

Considere o solo como nível de referência da energia potencial gravítica e a resistência do ar desprezável. 

21.1. Selecione a alternativa que permite obter uma afirmação correta. A variação de energia cinética da 

bola entre as posições A e B é: 

(A) Simétrica do trabalho realizado pelas forças conservativas entre essas posições. 

(B) Igual ao trabalho realizado pela força gravítica entre essas posições. 

(C) Simétrica da variação da energia potencial gravítica entre essas posições. 

(D) Igual à variação da energia potencial gravítica entre essas posições. 

21.2. Determine a altura da posição B relativamente ao solo. 

21.3. Em qual dos esquemas seguintes se encontram corretamente representados os vetores força 

resultante e velocidade no instante em que a bola se encontra na posição A no movimento ascendente? 
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21.4. Duas bolas, X e Y, de massas 𝑚𝑋 = 𝑚 𝑒 𝑚𝑌 = 2𝑚, são lançadas verticalmente para cima, a partir do 

solo. As velocidades iniciais das partículas X e Y são, respetivamente, 𝑉0 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑒 2 𝑉0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . A razão entre os valores 

máximos das alturas atingidas pelas bolas é: 

(A) 
ℎ𝑋

ℎ𝑌
=

1

4
 

(B) 
ℎ𝑋

ℎ𝑌
=

1

8
 

(C) 
ℎ𝑋

ℎ𝑌
=

1

2
 

(D) 
ℎ𝑋

ℎ𝑌
= 1 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1. Opção B 

2.1. Opção B 

2.2. Os declives das retas A e B têm como significado físico o inverso das massas molares das substâncias 

A e B. A reta A corresponde ao magnésio e a resta B ao cálcio. 

3.1. 1,312×103 kJ 

3.2. Opção A 

4. Opção C 

5. Opção B 

6. Opção D 

7. Opção D 

8. Opção A 

9. Opção B 

10. Opção A 

11. Opção D 

12. Opção D 

13. Opção D 

14. Opção B 

15. Opção C 

16. 38 mL 

17. Opção D 

18.1. 0,80 kg 

18.2. 3,2 J 

19.1. Nunca ocorre a diminuição da energia cinética. A área do gráfico dá-nos o trabalho da força que é 

positivo sempre, logo aumento da energia cinética. 

19.2. 9 N 

19.3. 6,3 m/s 

20. Opção B 

21.1. Opção B 

21.2. 11 metros 

21.3. Opção B 

21.4. Opção A 


