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Ficha de Trabalho 5  
2.2. Gases e dispersões 

1. A desflorestação contribui para o aumento do efeito de estufa e, consequentemente, para o aquecimento 

global, de duas formas diferentes. 

1.1. Porque é que atualmente o dióxido de carbono é considerado um poluente? 

1.2. Identifique as duas formas diferentes da desflorestação contribuir para o aumento do efeito de estufa. 

1.3. Indique duas outras fontes, uma natural e uma antropogénica, que contribuem para o aumento do CO2 

na atmosfera. 

2. O nevoeiro fotoquímico resulta da formação de uma mistura densa de nevoeiro, fumo e outras partículas, 

com dimensões compreendidas entre 1 nm e 1 μm, provenientes da queima de carvão e da combustão 

incompleta de hidrocarbonetos. Os poluentes acumulam-se aprisionados numa massa de ar que permanece 

imobilizada junto à superfície terrestre em virtude do aparecimento de uma inversão de temperatura nas 

proximidades do solo. Nas cidades sujeitas a este tipo de poluição atmosférica verifica-se uma redução 

drástica da visibilidade e criam-se condições respiratórias intoleráveis. 

2.1. Classifique o tipo de dispersão constituída pelo nevoeiro fotoquímico, tendo em conta a dimensão média 

das partículas que o constituem. 

2.2. Tendo em conta a origem, como podem ser classificados os poluentes que originam o nevoeiro 

fotoquímico? 

3. O gráfico seguinte relaciona a massa com o número de moléculas de dois hidrocarbonetos saturados. 

 

3.1. Determine a diferença entre as massas molares desses dois hidrocarbonetos. 

3.2. A mole é a quantidade de matéria que contém o mesmo número de unidades estruturais que a constante 

de Avogadro. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte. A ordem de grandeza da 

constante de Avogadro é: 

(A) 1022 

(B) 1023 

(C) 1024 

(D) 10−23 
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4. 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. 

5. 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 

6. 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
 

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

HNO3 de 36%. Qual é 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 

8. 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? 

Soluções 

1.1. O CO2 é considerado um poluente porque a sua concentração na atmosfera tem vindo a aumentar, ultrapassando 

em cerca de 25% a concentração de CO2 que se admite ter existido na atmosfera no início da era industrial. A sua 

libertação para a atmosfera é mais acelerada do que a remoção pelos mecanismos naturais, provocando efeitos 

nefastos notórios, tanto nos seres humanos, como nos animais e nas plantas. 

1.2. Por um lado, as árvores fazem parte do mecanismo natural de remoção de CO2 da atmosfera, através da realização 

da fotossíntese, por isso, a desflorestação faz aumentar a concentração de CO2 na atmosfera e, consequentemente, o 

efeito de estufa. Por outro lado, a decomposição aeróbia de matéria orgânica ou a combustão da madeira são 

processos químicos que libertam CO2 aumentando a sua concentração na atmosfera. 

1.3. A queima de combustíveis fósseis, na produção de energia elétrica, é a principal fonte antropogénica que contribui 

para o aumento de CO2 na atmosfera. Por outro lado, as erupções vulcânicas são uma fonte natural desse poluente. 

2.1. Tendo em conta as dimensões das partículas dispersas, o nevoeiro fotoquímico é classificado como uma dispersão 

coloidal. 

2.2. Poluentes antropogénicos. 

4. Opção D 5. Opção D 6. Opção B 7. Opção C 8. 38 mL 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 


