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VERSÃO 1 

1. Relativamente à pergunta “Como pode o carvão ser feito da mesma matéria que o diamante?”, 

atualmente um aluno do secundário terá uma resposta sobre o que constitui uma e outra 

substância: ambas são constituídas por carbono (C) e apenas têm estruturas diferentes.  

O carbono possuiu número atómico 6 e apresenta três isótopos naturais, 12C, 13C e 14C, de massas 

isotópicas 12; 13,0033 e 14,0032 respetivamente. O isótopo mais abundante é o carbono-12 que 

tem uma abundância relativa de 97%.  

1.1. Indica o que são isótopos? (5 pontos) 

1.2. A massa isotópica relativa do carbono-12 é definida apenas como 12 pois: (5 pontos) 

(A) 1/12 do átomo de carbono 12 é o padrão para a determinação da massa atómica relativa. 

(B) É impossível determinar a massa isotópica relativa daquele átomo com maior precisão. 

(C) Não existem dados suficientes sobre este isótopo para termos mais casas decimais. 

(D) É o isótopo do carbono mais abundante. 

1.3. Considere o isótopo carbono-13. Relativamente à composição do núcleo desse isótopo 

existem: (5 pontos) 

(A) 13 neutrões 

(B) 6 neutrões 

(C) 7 neutrões 

(D) 19 neutrões 

1.4. Calcula a abundância relativa do isótopo carbono-13. Considere os dados da tabela periódica 

que considere pertinentes para a resolução do problema e apresente todos os cálculos necessários. 

(10 pontos) 
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1.5. A figura representa nanotubos de carbono. 

 

1.5.1. Os nanotubos são um produto de um ramo das ciências. Refere qual o ramo científico e 

indica duas das suas aplicações. (5 pontos) 

1.5.2. A ordem de grandeza do valor 25 nm indicado na figura B, quando expresso na unidade SI 

de comprimento é de: (5 pontos) 

(A) 10−6 

(B) 10−9 

(C) 10+9 

(D) 10−8 

1.5.3. Considera o nanotubo representado pela imagem A. Calcula a relação entre as ordens de 

grandeza do comprimento do tubo e o seu diâmetro. (10 pontos)                           

2. O ouro, na Natureza, está presente um pouco por toda a parte, porém em concentrações ínfimas. 

É tão facilmente manuseável e maleável que, com apenas 1 g de ouro é possível obter um fio de 3 

km de extensão e 0,005 mm de diâmetro, ou uma lâmina quadrada de 70 cm de largura e 0,1 µm 

de espessura.  

O isótopo natural mais estável de ouro é o Au-197. Este metal, além de ser usado como símbolo 

de ostentação e riqueza pelo seu valor monetário, é utilizado no revestimento de satélites, por ser 

ótimo refletor de radiação infravermelha.  

O isótopo Au-198 é também utilizado no tratamento do cancro. Para a determinação da fração 

mássica do ouro numa liga metálica, basta dividir a sua classificação em quilates por 24 e multiplicar 

por 100 para obter a percentagem mássica, ou seja, uma liga de 12 quilates possui 50% da massa 

em ouro. 
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2.1. A ordem de grandeza do diâmetro do fio de ouro, em unidades SI, que é possível obter com 1 

g de ouro mencionado no texto é de: (5 pontos) 

(A) 10−6 

(B) 10−5 

(C) 10−2 

(D) 10−3 

2.2. Os átomos de Au-197 e Au-198 representam dois isótopos de ouro que: (5 pontos) 

(A) Possuem diferente número atómico e diferente número de neutrões. 

(B) Possuem diferente número atómico e igual número de neutrões. 

(C) Possuem igual número atómico e diferente número de nucleões. 

(D) Possuem igual número de massa e diferente número de neutrões. 

2.3. Considera que o ouro apresenta apenas dois isótopos: Au-197 e Au-198, olhando o valor da 

massa atómica relativa do ouro na Tabela Periódica indica, justificando, qual dos dois isótopos do 

ouro é o mais abundante. (5 pontos) 

2.4. Um átomo de ouro do isótopo Au-198 apresenta: (5 pontos) 

(A) 79 protões, 119 neutrões e 119 eletrões. 

(B) 79 protões, 198 nucleões e 79 eletrões. 

(C) 198 protões, 119 neutrões e 79 eletrões. 

(D) 119 protões, 79 neutrões e 79 eletrões. 

2.5. Considere a amostra de 1 g de ouro mencionada no texto. O número de átomos de ouro 

presentes é de: (5 pontos) 

(A) 3,1 × 1021á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

(B) 3,1 × 1022á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

(C) 5,1 × 10−3 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

(D) 8,5 × 10−27á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

2.6. Considere um anel de 12 quilates, com 20 g, constituído por ouro e cobre. Calcule as massas 

de ouro e cobre necessárias para fabricar o anel. Apresente todas as etapas de resolução. (10 

pontos) 

2.7. Considere o ião de ouro, 𝐴𝑢+
79

198 . Relativamente a este ião: (5 pontos) 

(A) A carga nuclear é de +79 e a carga da nuvem de -79 

(B) A carga nuclear é de +79 e a carga da nuvem de -80 

(C) A carga nuclear é de +79 e a carga da nuvem de -78 

(D) A carga nuclear é de +198 e a carga da nuvem de +1 
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3. Os átomos Y e Z são isótopos e apresentam as seguintes características: (5 pontos) 

𝑌𝑥+5
3𝑥             𝑍2𝑥−10

3𝑥−2  

Os números de massa de Y e Z são, respetivamente: 

(A) 45 e 43 

(B) 45 e 41 

(C) 43 e 43 

(D) 43 e 41 

4. Calcule o número de átomos que existe numa amostra de 150 g de oxigénio, 02(g). Apresente 

todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

5. Determine a quantidade total, em mol, de átomos existente numa amostra de 40,0 g de metano, 

CH4 (g). Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

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

(A) 2,15 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠. 

(B) 3,37 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠. 

(C) 4,30 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠. 

(D) 1,69 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠. 

7. A tabela seguinte apresenta a composição de uma amostra de ar. 

 

Qual das expressões seguintes permite calcular a fração molar de 02 (g) nessa amostra? (5 pontos) 

 

 



 

P
ág

in
a5

 

8. O enxofre é um não-metal que surge na natureza na forma de moléculas elementares no estado 

sólido, facilmente reconhecido na forma de cristais amarelos, muito frequentes em regiões 

vulcânicas. Num cristal de enxofre com 5,03 g existem 0,0196 mol de moléculas de enxofre. 

Determine a fórmula química do enxofre. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

9. A imagem foi obtida com um microscópio de força atómica e representa átomos de uma 

superfície de ouro. Utiliza a escala da imagem para estimar o diâmetro dos átomos. Apresenta 

todas as etapas de resolução (10 pontos) 

 

10. Um cartucho de gás para campismo tem a seguinte composição: 167 g de butano (C4H10) e 23 

g de propano (C3H8).  

10.1. A massa molar do butano é: (5 pontos) 

(A) 32,11 g/mol 

(B) 46,13 g/mol 

(C) 58,14 g/mol 

(D) 44,11 g/mol 

10.2. A fração mássica de propano no cartucho de gás é de: (5 pontos) 

(A) 0,12 

(B) 0,14 

(C) 0,88 

(D) 0,72 

10.3. Calcule a fração molar de butano no cartucho de gás. (10 pontos) 

10.4. Calcule o número total de átomos de carbono presentes no cartucho. Apresente todas as 

etapas de resolução. (10 pontos) 
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11. A reta r do gráfico seguinte relaciona a massa, m, e a quantidade de matéria, n, do etano. As 

retas x e y correspondem a outras moléculas. 

 

11.1. O declive das retas apresentadas correspondem a: (5 pontos) 

(A) Número de Avogadro 

(B) Inverso do número de Avogadro 

(C) Massa molar 

(D) Inverso da massa molar 

11.2. A massa molar do etano é de: (5 pontos) 

(A) 7 g/mol 

(B) 30 g/mol 

(C) 0,2 g/mol 

(D) 35 g/mol 

11.3. Selecione a opção correta relativamente às moléculas das retas x e y: (5 pontos) 

(A) Uma mole de moléculas x possui maior massa que uma mole de moléculas y. 

(B) Uma mole de moléculas y possui maior massa que uma mole de moléculas x. 

(C) Uma mole de moléculas x tem igual massa que uma moles de moléculas y. 

(D) Uma mole de moléculas x tem menor massa que uma mole de moléculas de etano. 
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12. Pretende-se preparar 250 g uma solução aquosa de sacarose (C12H22O11) de percentagem em 

massa em sacarose de 15%. Quais as massas de água e sacarose que se deve medir para preparar 

a solução pretendida? Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

13. Considere uma solução constituída por um soluto e por um solvente. A massa do solvente é o 

triplo da massa do soluto e a massa molar do soluto é tripla da massa molar do solvente. Relaciona 

a fração molar do soluto com a fração molar do solvente: (5 pontos) 

(A) 
𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑥𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
=

1

3
 

(B) 
𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑥𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
=

1

9
 

(C) 
𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑥𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
= 1 

(D) 
𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑥𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
= 3 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

    

  


