
 

P
ág

in
a1

 

 
1. Lê com atenção o texto: 

 

“As latas de refrigerantes em alumínio eram praticamente desconhecidas em 1960; No início dos 

anos setenta, contudo, foram usadas mais de 0,6 milhões de toneladas de alumínio no fabrico desses 

recipientes. As razões da grande popularidade do alumínio na indústria de refrigerantes estão no facto de 

ser não tóxico, inodoro, insípido e leve. Para além disso é bom condutor térmico, o que permite arrefecer 

rapidamente o líquido contido dentro da lata. 

O enorme aumento do uso do alumínio tem, no entanto, um grande inconveniente. Todos os anos 

são deitadas para o lixo mais de 3 mil milhões de libras (mais 1,4 milhões de toneladas) de embalagens e 

folhas do metal. Estes detritos conspurcam o meio ambiente, atafulham as lixeiras da nossa sociedade dos 

desperdícios. A melhor solução para este problema ambiental e a forma de impedir o esgotamento rápido 

de um recurso finito, é a reciclagem”. 

          In Química, Raymond Chang 

 

1.1. Indica qual a propriedade dos sólidos metálicos que é referida no texto. (5 pontos) 

1.2. O excerto refere na última frase que a reciclagem se apresenta como uma solução para os diversos 

problemas que surgem da utilização dos metais. Indica quais as desvantagens do uso dos metais e as 

vantagens da reciclagem dos metais. (10 pontos) 

2. Considere os elementos do bloco d, crómio, Cr, de número atómico 24, e o zinco, Zn, de número atómico 

30. 

2.1. Faz a configuração eletrónica do Crómio e, com o auxílio da Tabela Periódica, indica se a mesma 

corresponde a uma exceção. Em caso afirmativo justifica a existência da mesma. (15 pontos) 

2.2. Quantos eletrões do elemento Crómio participam na ligação metálica? (5 pontos) 

2.3. Apesar de ambos os elementos, crómio e zinco, serem elementos do bloco d o crómio é um metal de 

transição mas o zinco não. Justifica esse facto. (10 pontos) 

3. A ligação metálica tem características próprias o que faz com que os sólidos metálicos adquiram 

propriedades específicas. 

3.1. Explica como se processa a ligação metálica. (10 pontos) 

3.2. Como se designa a propriedade dos sólidos metálicos que traduz a sua capacidade de estiramento, ou 

seja, de fazer fios. (5 pontos) 

3.3. Quando se dá uma pancada num sólido iónico, ele parte-se. Quando se dá uma pancada num sólido 

metálico, ele deforma-se. Explica esta diferença de comportamento. (15 pontos) 

 

4. No estudo da Tabela Periódica os grupos 1, metais alcalinos, 2, metais alcalino-terrosos, 17, halogéneos, 

18 gases nobres são largamente estudados. 

4.1. Justifique que a energia de ionização dos metais alcalinos seja inferior à energia de ionização dos metais 

alcalino terrosos. (10 pontos) 

4.2. Os metais alcalinos são muito reativos e esta reatividade aumenta ao longo do grupo. Apresente uma 

justificação para este facto tendo por base as propriedades periódicas. (15 pontos) 

4.3. Compare o valor das energias de ionização e de afinidade eletrónica para os metais alcalinos e para os 

halogéneos. (5 pontos) 
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4.4. Considere o elemento cloro. Escreva as equações que traduzem a ionização do cloro e a sua afinidade 

eletrónica (5 pontos)  

 

5. Considere a seguinte reação redox: 

 

𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝑀𝑔(𝑠) → 𝑍𝑛(𝑠) + 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) 

 

5.1. Escreva a equação da semi-equação de oxidação. (5 pontos) 

5.2. Qual é o oxidante? E o redutor? (5 pontos) 

5.3. O que sucede nesta reação em termos de transferência de eletrões, ou seja, qual a espécie que cede 

e qual a espécie que recebe? (5 pontos) 

 

6. Acerte a seguinte equação redox em meio ácido: (15 pontos) 

𝐼𝑂3
− (𝑎𝑞) + 𝑁𝑂 (𝑔) → 𝐼2(𝑠) + 𝑁𝑂3

− (𝑎𝑞) 

7. Lê com atenção o texto: 

 

“O aço que continha uma concentração elevada de carbono era demasiado quebradiço para poder ser usado 

no fabrico de espadas. No entanto, os fabricantes de espadas de Damasco descobriram que, se 

aquecessem ferro a uma determinada temperatura, adicionassem pó de carvão e martelassem o metal 

assim obtido e repetissem o processo conseguiam construir uma espada extremamente forte e aguçada.” 

In Química 12º Ano, Plátano Editora 

 

7.1. O aço é uma liga metálica. Indique em que consiste uma liga metálica e qual a vantagem das mesmas. 

(5 pontos) 

7.2. Uma das vantagens do aço é esse ser mais resistente à corrosão do que o ferro. 

7.2.1. Em que consiste a corrosão do ferro em termos químicos? (5 pontos) 

7.2.2. A corrosão do ferro tem uma particularidade que faz com que as estruturas de ferro fiquem 

mais debilitadas com o passar do tempo e com o contacto com o ambiente. Qual esta particularidade? (5 

pontos) 

7.2.3. Quais os principais fatores que afetam a velocidade de corrosão do ferro? (5 pontos) 

8. Indique, justificando, o tipo de ligação intermolecular que prevalece entre as moléculas de água. (10 

pontos) 

9. Considera os cristais de cloreto de sódio, NaCl, e dióxiodo de carbono CO2. 

9.1. Os sólidos iónicos são todos sólidos à temperatura ambiente. Justifica este facto. (10 pontos) 

9.2. Compara, justificando, a dureza e o ponto de fusão dos dois cristais. (15 pontos) 

9.3. Qual a unidade estrutura do cloreto de sódio e do dióxido de carbono? (5 pontos) 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


