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1. O iodo, I2 (g), reage com o hidrogénio, H2 (g), em fase gasosa, formando-se iodeto de hidrogénio, 

HI (g). A reação pode ser traduzida por:  

I2 (g) + H2 (g)  2 HI (g) 

Nesta reação, a variação de entalpia associada à formação de 2 mol de HI (g) é - 9,2 kJ. 

1.1. A molécula de iodeto de hidrogénio possui: (5 pontos) 

(A) Três pares de eletrões de valência não ligantes. 

(B) Dois pares de eletrões de valência 

(C) Um par de eletrões de valência 

(D) Dois pares de eletrões de valência não ligantes 

1.2. A energia de ligação em H2 (H-H) é 436,4 kJ/mol e a energia de ligação em HI (H-I) é 298,3 

kJ/mol. Qual é a energia que se liberta quando se forma 1 mol de ligações I-I em I2 ? (5 pontos) 

(A) 307,5 kJ  

(B) 151,0 kJ  

(C) 169,4 kJ  

(D) 147,3 kJ 

1.3. Compara, justificando, a partir da localização dos elementos flúor e iodo na tabela periódica, 

os comprimentos de ligação H-I e H-F. (10 pontos) 

1.4. Os eletrões de valência mais energéticos do iodo encontram-se distribuídos por: (5 pontos) 

(A) 5 orbitais 

(B) 4 orbitais 

(C) 3 orbitais 

(D) 2 orbitais 

1.5. A configuração eletrónica fundamental do ião mais provável do iodo corresponde a (5 pontos) 

(A) [𝐾𝑟]5𝑠25𝑝5 

(B) [𝐾𝑟]5𝑠25𝑝6 

(C) [𝐾𝑟]5𝑠25𝑝4 

(D) [𝐾𝑟]5𝑠15𝑝5 
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2. Considere uma mistura gasosa constituída por 76,5% (m/m) de nitrogénio, N2 (g), e por 23,5% 

(m/m) de oxigénio, O2 (g).  

O gráfico seguinte traduz o volume, V, ocupado por um gás ideal (como é o caso da mistura gasosa 

considerada) em função da quantidade, n, de gás, a 20ºC e 1 atm.  

 

2.1. Qual é o significado físico do declive da reta representada? (5 pontos) 

2.2. Calcule a massa volúmica da mistura gasosa, a 20ºC e 1 atm. Apresente todas as etapas de 

resolução. (15 pontos) 

2.3. Uma amostra pura de 100 g de N2 (g) conterá, no total, cerca de: (5 pontos) 

(A) 1,69 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠. 

(B) 2,15 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠. 

(C) 3,37 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠. 

(D) 4,30 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠. 

2.4. A energia, transferida como calor, necessária para dissociar 1 mol de moléculas de N2 (g), a 

pressão constante, é 945 kJ. A variação de entalpia associada à obtenção de 4 mol de átomos de 

nitrogénio, em fase gasosa, a partir de 2 mol de N2 (g) é: (5 pontos) 

(A) + (4 × 945) kJ 

(B) – (4 × 945) kJ 

(C) + (2 × 945) kJ 

(D) – (2 × 945) kJ 
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2.5. O teor de O2 (g) na mistura, em ppm, é, aproximadamente: (5 pontos) 

(A) 2,35 × 105𝑝𝑝𝑚 

(B) 2,35 × 106𝑝𝑝𝑚 

(C) 2,35 × 107𝑝𝑝𝑚 

(D) 2,35 × 108𝑝𝑝𝑚 

3. Considere que em 250 g de ar seco existem 57,50 g de O2 (g) e que, nas condições normais de 

pressão e de temperatura (PTN), a massa volúmica do ar seco é 1,30 g/dm3. Determine a 

percentagem em volume de O2 (g) no ar seco. Apresente todas as etapas de resolução. (15 pontos) 

4. O metano é um hidrocarboneto saturado, a partir do qual se foram, por substituição, compostos 

halogenados como o diclorofluorometano. Ao atingir a estratosfera, o diclorofluorometano interage 

com a radiação UV verificando-se a quebra de ligações químicas. A reação ocorrida origina radicais 

livres de cloro que põem em risco o ozono estratosférico. 

4.1. Representa a fórmula de estrutura para o diclorofluorometano tendo em conta todos os pares 

de eletrões de valência da molécula. (5 pontos) 

4.2. A molécula de diclofluorometano apresenta geometria: (5 pontos) 

(A) Linear 

(B) Angular 

(C) Piramidal trigonal 

(D) Tetraédrica 

4.3. Indique que tipo de interações intermoleculares ocorrerão numa mistura de metano e de 

diclorofluorometano: (5 pontos) 

(A) Ligações de hidrogénio 

(B) Dipolo permanente-dipolo permanente 

(C) Dipolo permanente-dipolo induzido 

(D) Dipolo instantâneo-dipolo induzido 

4.4. Em que consiste um radical? (5 pontos) 

4.5. A reação ocorrida na estratosfera pelo diclofluorometano por ação da radiação UV pode ser 

classificada como uma: (5 pontos) 

(A) Fotoionização 

(B) Fotodissociação 

(C) Fotodestruição 

(D) Fotoradicalização 
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4.6. O diclorofluorometano pertence a uma família responsável pela destruição da camada de 

ozono. Como se designam os compostos aos quais o diclorofluorometano pertence? (5 pontos) 

4.7. Escreva as reações que constituem o mecanismo reacional natural, presente na estratosfera, 

que traduzem a destruição de uma molécula de ozono pela radiação UV e a subsequente formação 

de uma molécula de ozono. (5 pontos) 

4.8. “O ser humano deve a todo o custo aumentar a concentração de ozono na atmosfera terrestre.” 

Comenta a afirmação. Comentar implica justificar o valor lógico (falso ou verdadeiro) da afirmação 

(5 pontos) 

5. A ligação entre os átomos, numa molécula, origina outras estruturas de maior dimensão, como 

que a seguir se apresenta, relativa ao paracetamol. 

 

 

 

Relativamente aos grupos funcionais (a) e (b) referenciados na fórmula de estrutura do 

paracetamol, podemos afirmar que representam, respetivamente, os grupos funcionais… (5 pontos) 

(A) … hidroxilo e carbonilo.  

(B) … carbonilo e carboxilo. 

(C) … hidroxilo e carboxilo. 

(D) … carbonilo e hidroxilo. 

6. Os espetros de emissão e de absorção atómica são espetros de riscas, estando estas riscas 

relacionadas com as transições eletrónicas que ocorrem nos átomos. Os espetros permitem 

conhecer a composição química da atmosfera das estrelas, através da comparação dos espetros 

da radiação por elas emitida com os espetros dos elementos químicos conhecidos. A figura 

representa, à mesma escala, parte de um espetro atómico de emissão e parte de um espectro 

atómico de absorção. 

 

 

 

6.1. Por que motivo se pode concluir que os dois espetros representados se referem a um mesmo 

elemento químico? (5 pontos) 
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6.2. A Figura seguinte representa um diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogénio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Selecione a única opção que apresenta o valor da energia da radiação envolvida na transição 

do eletrão, do nível energético correspondente ao primeiro estado excitado do átomo de hidrogénio, 

para o nível energético correspondente ao estado fundamental do mesmo átomo. (5 pontos) 

(A) 0,30 × 10–18 J 

(B) 2,18 × 10–18 J 

(C) 0,14 × 10–18 J 

(D) 1,64 × 10–18 J 

 6.2.2. No átomo de hidrogénio, qualquer transição do eletrão para o nível 1 envolve: (5 pontos) 

(A) emissão de radiação visível. 

(B) absorção de radiação visível. 

(C) emissão de radiação ultravioleta. 

(D) absorção de radiação ultravioleta. 

 6.2.3. Determine o valor do comprimento de onda da radiação emitida quando o eletrão transita do 

nível 3 para o nível 1. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

7. Considere uma solução concentrada de ácido nítrico, HNO3, de massa volúmica 1,72 g/cm3 que 

contém 68% em massa de HNO3. Determina a massa de HNO3 que existe em 100 cm3 da solução. 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 
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8. Poluentes atmosféricos tais como o monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogénio (NOx), 

óxidos de enxofre (SOx), óxidos de carbono (COx) e o ozono (O3) são causadores de um conjunto 

de problemas, nomeadamente, danos na saúde humana, nos ecossistemas e nos monumentos. 

8.1. Calcule o número de átomos que existem numa amostra de 2,0 mol de dióxido de carbono, 

CO2. (10 pontos) 

8.2. Selecione a única opção que completa corretamente a frase seguinte: Uma mesma quantidade 

de matéria de CO2 e O3 possui… (5 pontos) 

(A) … a mesma massa. 

(B) … o mesmo número de átomos. 

(C) … diferente número de moléculas. 

(D) … o mesmo número de átomos de oxigénio. 

8.3. Selecione a opção que apresenta corretamente a fração mássica do oxigénio na molécula de 

SO3 (5 pontos): 

 

9. Dois átomos dizem-se ligados quimicamente quando a sua energia potencial apresenta um valor 

mínimo a uma distância designada distância internuclear de equilíbrio. Considere a figura onde se 

pretende representar a variação da energia potencial associada à ligação química entre os átomos 

de cloro, na molécula de Cl2, em função da distância internuclear. 

 

 

 

 

 

 

9.1. Selecione a opção que contém os termos que completam corretamente a frase seguinte. “O 

valor 244 kJ/mol representa a ____, enquanto que 0,198 nm representa o ____. (5 pontos) 
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(A) … energia de ionização … comprimento médio de ligação 

(B) … energia de ligação … comprimento médio de ligação 

(C) … energia de ionização … raio atómico do átomo do cloro 

(D) … energia de ligação … raio atómico do átomo do cloro 

9.2. Na molécula de cloro, os átomos encontram-se ligados por uma…  

(A) … ligação covalente simples. 

(B) … ligação covalente dupla. 

(C) … ligação covalente tripla. 

(D) … ligação iónica. 

9.3. A ordem de grandeza do raio atómico do cloro é de: (5 pontos) 

(A) 10−9 

(B) 10−10 

(C) 10−11 

(D) 10−12 

9.4. Calcula a energia necessária para dissociar uma única molécula de cloro em unidades SI. (5 

pontos) 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

    


