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1. Considere que o trabalho de laboratório que lhe foi proposto consistia na determinação da densidade 

relativa de um sólido, utilizando o método do picnómetro. 

1.1 Selecione a única opção que apresenta a imagem de um picnómetro de sólidos, as imagens não estão 

representadas à mesma escala. (5 pontos) 

 

1.2 Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços seguintes, 

de modo a obter uma afirmação correta: No trabalho laboratorial realizado, a densidade relativa foi 

determinada ___________ e as massas foram determinadas __________. (5 pontos) 

(A) indiretamente; diretamente 

(B) diretamente; indiretamente 

(C) indiretamente; indiretamente 

(D) diretamente; diretamente 

2. A determinação experimental de algumas propriedades físicas permite identificar substâncias e avaliar o 

seu grau de pureza. Com o objetivo de identificar a substância constituinte de um cubo maciço e homogéneo, 

um grupo de alunos fez: três medições da massa, m, do cubo, usando uma balança digital e três medições 

do comprimento, l, da aresta do cubo, usando uma craveira. Os alunos registaram numa tabela (Tabela 1) 

os valores de massa medidos com a balança. 
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A partir das três medições do comprimento da aresta do cubo, os alunos concluíram que o valor mais 

provável desse comprimento é l = 1,40 cm.  

2.1. Selecione a alternativa que corresponde ao valor mais provável da massa do cubo. (5 pontos) 

(A) 21,39 g 

(B) 21,40 g 

(C) 21,41 g 

(D) 21,42 g 

2.2. Identifique, com base nos resultados experimentais obtidos pelos alunos, qual das substâncias 

indicadas na Tabela 2, é provável que seja a que constitui o cubo. Apresente todas as etapas de resolução 

e justificações. (15 pontos) 

2.3. Tendo em conta a experiência realizada pelos alunos, selecione a alternativa que contém os termos 

que devem substituir as letras a e b, respetivamente, de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte: Os 

alunos fizeram uma determinação (a) da massa do cubo e uma determinação (b) do seu volume. (5 pontos) 

(A) direta; direta 

(B) direta; indireta 

(C) indireta; direta 

(D) indireta; indireta 

3. Se juntarmos no mesmo recipiente duas ou mais substâncias, a mistura obtida pode ou não ser 

homogénea. Selecione a opção que completa corretamente a frase: Dois líquidos dizem-se miscíveis se: (5 

pontos) 

(A) formam uma mistura heterogénea, quaisquer que sejam as proporções em que são misturados. 

(B) podem ser dissolvidos em água formando uma solução aquosa. 

(C) podem ser dissolvidos em algum solvente. 

(D) formam uma solução, quaisquer que sejam as proporções em que são misturados. 

4. Para estudar a miscibilidade de alguns líquidos, um grupo de alunos misturou em três Erlenmeyers, 

numerados como 1, 2 e 3, as seguintes substâncias: 

 Balão de Erlenmeyer 1: tetracloreto de carbono, CCl4, e heptano, C7H16. 

 Balão de Erlenmeyer 2: cloreto de hidrogénio gasoso, HCl, e água, H2O. 

 Balão de Erlenmeyer 3: benzeno, C6H6, e água H2O. 

Das afirmações que se seguem selecione a correta: (5 pontos) 

(A) Só o Erlenmeyer 1 apresenta uma mistura homogénea.  

(B) Os Erlenmeyers 2 e 3 apresentam duas fases, sendo por isso misturas heterogéneas.  

(C) Apenas os Erlenmeyers 1 e 2 apresentam mistura homogéneas.  

(D) Só o Erlenmeyer 3 apresenta uma mistura homogénea. 
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5. A água é, por vezes, designada de solvente universal. No entanto, esta afirmação não é verdadeira pois 

existem substâncias que não são solúveis em água. Por exemplo, alguns líquidos que não são miscíveis em 

água podem sê-lo em solventes orgânicos.  

5.1 Indique qual o tipo de ligações intermoleculares que existem entre as moléculas de água. (5 pontos) 

5.2 Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços seguintes, 

de modo a obter uma afirmação correta: O tetracloreto de carbono é um solvente orgânico _____________ 

pelo que não é solúvel em água, mas pode ser solúvel em __________. (5 pontos) 

(A) polar; benzeno 

(B) apolar; álcool etílico 

(C) polar; álcool etílico 

(D) apolar; benzeno 

6. Numa atividade laboratorial, pretendeu-se estudar a relação entre a variação da energia cinética de um 

cubo com a distância percorrida ao longo de um plano inclinado, de atrito desprezável. Considere a situação 

de um cubo largado no topo (A) de uma rampa de inclinação 35º.  

 

Os alunos utilizaram um marcador eletromagnético com frequência de 50 Hz (correspondendo a um intervalo 

de tempo entre dois registos sucessivos de 0,02 s), obtendo na fita de papel os seguintes pontos: 

 

6.1. Indique, justificando, qual das posições, X ou Y, é que está mais afastada do topo da rampa. (5 

pontos) 

6.2. Indique qual dos vetores representa o peso do cubo: (5 pontos) 

(A) Vetor C 

(B) Vetor D 

(C) Vetor E 

(D) Nenhum dos apresentados 
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6.3. Selecione a opção que permite calcular a variação da energia cinética, Ec, do bloco durante a descida. 

(5 pontos) 

(A) cos90ºC AB    

(B) cosD AB    

(C) cosE AB    

(D) cosD AB    

6.4. Determina o valor da velocidade do cubo na posição Y. (10 pontos) 

6.5. Determina o valor aproximado da energia cinética do cubo, de massa 100 g, na posição X. Apresente 

todas as etapas de resolução. (15 pontos) 

7. Um grupo de alunos resolveu estudar a elasticidade de três bolas diferentes, A, B e C. Para tal, usou uma 

fita métrica para medir as alturas de queda das bolas (parte inferior da bola) relativamente ao solo. Cada 

bola é abandonada de três alturas diferentes e é medida a altura do ressalto, para cada situação. Foi usada 

uma balança para medir as massas das bolas. A tabela seguinte mostra os valores das massas de cada 

bola, das alturas a que foram largadas, h, e a altura de ressalto, h’. Os alunos utilizaram uma balança digital 

e uma fita métrica com menor divisão de 0,1 cm. 

 

7.1. Qual a incerteza absoluta da balança utilizada? (5 pontos) 

(A)  0,1 g 

(B)  0,05 g 

(C)  0,01 g 

(D)  0,00001 g 

7.2. Qual a incerteza absoluta da fita métrica utilizada? (5 pontos) 

(A)  0,1 cm 

(B)  0,05 cm 

(C)  0,2 cm 

(D)  0,5 cm 

7.3. Qual das três bolas apresenta maior elasticidade, justificando? (10 pontos) 
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7.4. Considera os gráficos das retas de ajuste (regressão linear) da altura de queda, h, em função da altura 

de ressalto, h’. Qual das bolas apresentará uma reta de menor declive? Justifica. (10 pontos) 

7.5. Considera a queda 1 da bola A. Calcula a percentagem de energia que foi transferida para o solo na 

colisão com o mesmo. (15 pontos) 

7.6. Considera a queda 1 da bola B. Calcula a velocidade com que a bola atinge o solo. Despreze a 

resistência do ar. (10 pontos) 

8. Após a junção de uma solução aquosa de nitrato de prata, AgNO3, a uma solução aquosa de cloreto de 

potássio, KCl, um grupo de alunos, que realizou a experiência, verificou a formação imediata de um 

precipitado de cor branca. 

8.1 Identifique o nome da substância que precipita. (5 pontos) 

8.2 Este precipitado forma-se porque: (5 pontos) 

(A) é muito solúvel em água. 

(B) é praticamente insolúvel em água. 

(C) resulta de dois sais pouco solúveis em água. 

(D) solidifica à temperatura ambiente. 

8.3 Escreva a equação química que traduz a reação descrita. (5 pontos) 

8.4 Indique o nome da técnica adequada para remover o precipitado formado: (5 pontos) 

8.5 Os alunos fotografaram o precipitado obtido na reação descrita e compararam as fotografias obtidas 

imediatamente após a realização da experiência (I), e passados cerca de trinta minutos (II). 

 

 

 

 

 

 

Explique por que razão o precipitado escurece ao fim de algum tempo. Na sua resposta deve escrever a 

equação química que traduz a reação de escurecimento do precipitado. (10 pontos) 

9. Numa aula laboratorial um grupo de alunos tinha como objetivo a preparação de 100 cm3 de uma solução 

aquosa de permanganato de potássio, KMnO4, com uma concentração igual a 0,500 mol/dm3, executando 

o procedimento que a seguir se ilustra. M(KMnO4)=158,0 g/mol. 
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9.1. Selecione a opção que contém a expressão que permite calcular a massa de KMnO4 existente na 

solução. (5 pontos) 

 

9.2. Calcule a concentração mássica da solução preparada e indique o resultado em notação científica, com 

três algarismos significativos. (5 pontos) 

9.3. Selecione a opção que completa corretamente a seguinte frase: Para a solução preparada a 

concentração de catião potássio é (…) concentração do anião permanganato: (5 pontos) 

(A) igual à 

(B) maior do que a 

(C) menor do que a 

(D) metade da  

9.4. Suponha que se pretende diluir 50 mL de solução concentrada adicionando 50 mL de água destilada. 

Nestas condições, o fator de diluição foi: (5 pontos) 

(A) 0,5 

(B) 2 

(C) 50 

(D) 4 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

  


