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Cada questão tem a cotação de 8 pontos. 

1. A cor e o brilho do fogo-de-artifício resultam da presença de elementos químicos misturados com a 

pólvora. Para perceber qual o elemento químico que poderia estar presente num fogo-de-artifício de cor 

verde, um grupo de alunos procedeu a um teste, designado por teste de chama, e obteve os seguintes 

resultados. 

Elemento metálico presente no sal Lítio Bário Sódio Potássio 

Cor da Chama Vermelho Verde Amarelo Anil 

1.1. O teste de chama elaborado é: 

(A) Um teste qualitativo pois apenas permite identificar o elemento. 

(B) Um teste quantitativo pois permite apenas quantificar a presença do elemento. 

(C) Um teste qualitativo que identifica sem limitações o elemento. 

(D) Um teste qualitativo e quantitativo apesar de apresentar limitações. 

1.2. No laboratório os alunos tinham duas fontes de aquecimento com chama ao seu dispor: uma lamparina 

e um bico de Busen. Com qual das fontes será possível obter melhores resultados? 

(A) Lamparina, pois atinge temperatura mais elevadas. 

(B) Bico de Busen, pois atinge temperaturas mais elevadas. 

(C) Lamparina, pois a chama tem origem na combustão do etanol. 

(D) Bico de Busen, pois atinge temperatura mais baixas.   

1.3. Um dos sais utilizados pelos alunos apresentava os pictogramas seguintes. Estes pictogramas 

significam, respetivamente: 

(A) Irritante/nocivo e prejudicial ao meio 

ambiente 

(B) Comburente e tóxico 

(C) Comburente e prejudicial ao meio 

ambiente 

(D) Irritante/nocivo e comburente 
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1.4. Selecione a opção que permite completar a frase corretamente: A cor conferida à chama pelo sal deve-

se à (____) de radiação pelos eletrões do elemento químico metálico presente no sal quando transitam de 

níveis energéticos (_____) para níveis energéticos (______). 

(A) absorção… superiores… inferiores 

(B) emissão… superiores… inferiores 

(C) emissão… inferiores… superiores 

(D) absorção… inferiores… superiores 

1.5. O elemento químico presente no fogo-de-artifício verde é: 

(A) Lítio, pois a chama adquire a cor complementar ao verde. 

(B) Bário, pois a chama adquire a cor verde. 

(C) Sódio, pois apresente chama de cor verde. 

(D) Potássio, pois a chama fica da cor mais energética do espetro visível. 

1.6. A observação da chama com um espetroscópio permite visualizar um espetro de: 

(A) Emissão contínuo. 

(B) Absorção de riscas. 

(C) Absorção contínuo. 

(D) Emissão de riscas. 

1.7. O teste de chama permite: 

(A) Identificar os catiões metálicos presentes em amostras de sais. 

(B) Identificar os aniões presentes em amostras de sais. 

(C) Identificar os aniões metálicos presentes em amostras de sais. 

(D) Identificar os catiões não metálicos presentes em amostras de sais. 

1.8. Relativamente ao teste de chama, seleciona a opção correta: 

(A) O teste de chama não apresenta limitações na identificação dos elementos. 

(B) A presença de vários elementos químicos na amostra dificulta a sua identificação. 

(C) A qualidade do teste de chama é independente da temperatura da chama utilizada. 

(D) O manuseamento dos reagentes e materiais no teste de chama não exige nenhumas medidas de 

segurança. 

1.9. Os sais utilizados são todos de cloreto. Selecione a afirmação correta: 

(A) De modo a haver controlo de variáveis o anião deve ser comum a todos os sais, sendo o cloreto uma 

boa opção dado que as suas emissões ocorrem na zona do ultravioleta não afetando os resultados. 

(B) De modo a haver controlo de variáveis o anião deve ser comum a todos os sais, sendo o cloreto uma 

boa opção dado que as suas emissões ocorrem na zona do violeta não afetando os resultados. 

(C) O anião escolhido depende da disponibilidade existente em cada laboratório, não sendo necessário 

uma preocupação com a escolha do mesmo, desde que comum a todos os sais. 

(D) O anião deveria ter sido diferente em cada ensaio de modo a se obter valores diferentes que 

permitissem a identificação de cada elemento. 
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1.10. Deve ser realizado um teste em branco de modo a: 

(A) Conhecer a cor da chama conferida pela combustão do etanol para poder comparar com a cor da 

chama das amostras. 

(B) Determinar a temperatura conferida pela combustão do etanol e verificar se a mesma é suficiente 

para a excitação das amostras. 

(C) Conhecer a cor da chama conferida pela combustão do etanol de modo a tentar obter-se a mesma 

cor nos ensaios com as amostras. 

(D) Conhecer a cor da chama conferida pelo anião cloreto de modo a poder comparar com a cor da 

chama das amostras dos sais. 

1.11. O fenómeno das auroras boreais, que ocorre no Polo Norte, correspondente à emissão de luzes 

visíveis, deve-se: 

(A) À desexcitação das partículas da atmosfera depois da excitação devido às partículas altamente 

energéticas provenientes do Sol. 

(B) À excitação das partículas da atmosfera depois da desexcitação devido às partículas altamente 

energéticas provenientes do Sol. 

(C) À absorção de energia pelas partículas provenientes do Sol. 

(D) À emissão de energia das partículas provenientes do Sol. 

1.12. Seleciona a opção que contém todos os materiais necessários para a realização da atividade prática: 

(A) Ansa, etanol, cloretos de diversos metais, fósforos. 

(B) Lamparina, cadinhos de porcelana, etanol, cloretos de diversos metais, fósforos. 

(C) Cadinhos de porcelana, etanol, espátula, cloretos de diversos metais, fósforos. 

(D) Cadinhos de porcelana, bico de Busen, etanol e cloretos de diversos metais, fósforos. 

2. Para determinar o número de moléculas de água contidas numa gota de água, um grupo de alunos 

executou uma atividade experimental cuja tabela de registo se apresenta de seguida. 

Massa (g) 
Balança digital 
Semianalítica 

Volume (mL) Bureta 

Massa de 200 gotas 
de água 

Incerteza da balança 
Volume de 200 gotas 

de água 
Incerteza inscrita na 

bureta 

9,520 g ± 𝑥 g 9,30 ml ± 0,05 ml 

2.1. A incerteza absoluta, 𝑥, da balança foi de: 

(A) 0,001 

(B) 0,01 

(C) 0,0005 

(D) 0,1 
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2.2. A menor divisão da escala da bureta utilizada foi de: 

(A) 0,05 mL 

(B) 0,1 mL 

(C) 0,025 mL 

(D) 0,01 mL 

2.3. Seleciona a opção que contém a ordem correta de procedimento: 

A. Colocar água na bureta e registar o volume 

inicial e medir a massa do gobelé. 

B. Medir a massa do gobelé com as 200 gotas de 

água e medir o volume final de água na bureta. 

C. Colocar 200 gotas no gobelé. 

D. Proceder à montagem necessária. 

E. Registar os valores na tabela e efetuar os 

cálculos necessários. 

(A) D, A, C, B, E 

(B) D, E, A, C, B 

(C) D, C, A, B, E 

(D) A, D, C, B, E 

2.4. Selecione a opção que contém corretamente a legenda da montagem: 

(A) A – suporte universal, B – Gobelé, C – Pinça dupla, D – Bureta 

(B) A – Bureta, B – Gobelé, C – Vara de metal, D – Pipeta 

(C) A – Suporte universal, B – Gobelé, C – Pinça dupla, D – Pipeta graduada 

(D) A – Vara de metal, B – Gobelé, C – Garra, D – Pipeta graduada 

2.5. O(s) aparelho(s) analógico(s) da montagem é(são): 

(A) B 

(B) D 

(C) B e D 

(D) A e C 

2.6. O volume de uma gota de água, considerando o número correto de algarismos significativos, foi de: 

(A) 9,30 𝑚𝐿 

(B) 4,65 × 10−2 𝑚𝐿 

(C) 9,3 × 10−2 𝑚𝐿 

(D) 4,7 × 10−2 𝑚𝐿 

 

 

A 

B 

C 

D 
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2.7. A massa de uma gota de água, considerando o número correto de algarismos significativos, foi de: 

(A) 9,520 × 10−5 𝑘𝑔 

(B) 4,760 × 10−2 𝑔 

(C) 4,760 × 10−3 𝑘𝑔 

(D) 9,520 × 10−2 𝑔 

2.8. O número de moléculas de água existentes numa gota de água, considerando o número correto de 

algarismos significativos, foi de: 

(A) 2,642 × 10−3𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

(B) 1,590 × 1021𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

(C) 1,590 × 10−25𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

(D) 2,866 × 1022𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

2.9. As ordens de grandeza da massa e do volume das 200 gotas de água, em gramas e mililitros, são 

respetivamente: 

(A) 103 𝑒 103 

(B) 101 𝑒 101 

(C) 100 𝑒 100 

(D) 101 𝑒 10−3 

2.10. O valor da massa de 200 gotas de água foi obtido por: 

(A) medição direta e a medição do volume de uma gota por medição indireta. 

(B) medição direta e a medição do volume de uma gota também. 

(C) medição indireta e a medição do volume de uma gota também. 

(D) medição indireta e a medição do volume de uma gota por medição direta. 

2.11. Os resultados para quatro dos grupos que realizaram a experiência estão registados na tabela 

seguinte: 

Grupos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Massa de 1 gota de água 4,76 × 10−2𝑔 4,94 × 10−2𝑔 6,24 × 10−2 𝑔 4,68 × 10−2𝑔 

Volume de 1 gota de água 4,65 × 10−2𝑚𝐿 4,88 × 10−2𝑚𝐿 3,24 × 10−2𝑚𝐿 4,56 × 10−2𝑚𝐿 

2.11.1. O erro relativo percentual do valor obtido pelo grupo 1, para o valor da massa da gota de água, foi: 

(A) 7,75% 

(B) 5,16 × 10−2% 

(C) 5,16% 

(D) 0,40% 
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2.11.2. Considerando o conjunto de valores obtidos pelos quatro grupos, verificamos que: 

(A) Os valores do grupo 3 diminuíram a precisão dos resultados. 

(B) Os valores do grupo 3 aumentaram a precisão dos resultados. 

(C) Os valores dos grupos foram precisos não ocorrendo nenhuma aparente discrepância. 

(D) Os valores obtidos por todos os grupos não foram precisos. 

2.11.3. Selecione a opção correta: 

(A) A precisão traduz a proximidade entre o valor medido e o valor verdadeiro. 

(B) A exatidão depende principalmente de erros sistemáticos. 

(C) A exatidão informa sobre a aproximação entre resultados de medições realizadas repetidamente no 

mesmo objeto. 

(D) A exatidão depende principalmente de erros aleatórios. 

FIM 

Boa Sorte Jovens Cientistas 

   


