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1. Considere uma amostra de 10 cm3 de uma qualquer mistura de SO2 (g), O2 (g) e SO3 (g), nas condições 

normais de pressão e de temperatura (PTN). O número total de moléculas na amostra é: (6 pontos) 

(A) 1,3 × 1024 

(B) 2,7 × 1023 

(C) 2,7 × 1020 

(D) 1,3 × 1027 

2. A molécula de CH3COOH pode ser representada através da notação de Lewis por: 

2.1. Quantos pares eletrões de valência existem, no total, na molécula? (6 pontos) 

(A) 16  

(B) 8  

(C) 24  

(D) 12 

2.2. Indica, justificando, a família orgânica da molécula. (6 pontos) 

3. Na molécula HF, existem, no total, ___ pares de eletrões de valência, dos quais ____ pares são não 

ligantes. (6 pontos) 

(A) oito ... três 

(B) oito ... dois 

(C) quatro ... três 

(D) quatro ... dois 

4. Os átomos de flúor e de cloro, no estado fundamental, têm o mesmo número de: (6 pontos) 

(A) eletrões em orbitais s. 

(B) eletrões em orbitais do cerne do átomo. 

(C) orbitais completamente preenchidas. 

(D) orbitais semipreenchidas. 

5. O espectro de emissão do átomo de hidrogénio, na região do visível, apresenta uma primeira risca a 3,0 

×10-19 J, uma segunda risca a 4,1×10-19 J, e outras riscas a valores superiores de energia. Qual é a variação 

de energia do átomo de hidrogénio quando o eletrão transita do nível n = 4 para o nível n = 3? 

(A) +1,1 × 10−19𝐽 

(B) −1,1 × 10−19𝐽 

(C) −7,1 × 10−19𝐽 

(D) +7,1 × 10−19𝐽 
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6. Numa mistura gasosa constituída por HF (g), N2 (g) e He (g), 1/5 das moléculas presentes são de N2 (g) 

e 1/4 das moléculas presentes são de He (g). Nessa mistura, a fração molar de HF (g) é: (6 pontos) 

(A) 0,55 

(B) 0,45 

(C) 0,20 

(D) 0,89 

7. A energia de ligação C-C na molécula de etano é de 348 kJ/mol. Preveja, justificando, se a energia da 

ligação C=C de eteno é maior, menor ou igual à energia de ligação C-C. (12 pontos) 

8. Considere as moléculas diatómicas de cloro, Cl2, e de bromo, Br2. 

8.1. Por serem moléculas diatómicas constituídas por átomos do mesmo elemento químico estas moléculas 

são: (6 pontos) 

(A) Polares e apresentam simetria de carga. 

(B) Polares e apresentam assimetria de carga. 

(C) Apolares e apresentam simetria de carga. 

(D) Apolares e apresentam assimetria de carga. 

8.2. Associe, justificando, as moléculas de cloro e bromo a cada uma das curvas, A e B, da energia potencial 

em função da distância internuclear. (12 pontos). 

 

9. A molécula de água, H2O, e a molécula de dióxido de carbono, CO2, contêm o mesmo número de átomos 

e o mesmo número de ligações mas não apresentam a mesma geometria espacial. Conclua, justificando, 

qual a geometria adotada por cada uma destas moléculas. (12 pontos) 
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10. A figura seguinte representa a fórmula de estrutura do ácido acetilsalicílico 

(M=180,16 g/mol), vulgarmente denominado por aspirina. 

10.1. Os grupos funcionais representados pelos números 1 e 2 são, 

respetivamente um: (6 pontos) 

(A) Grupo carbonilo e um grupo hidroxilo. 

(B) Grupo carboxilo e um grupo carbonilo. 

(C) Grupo carboxilo e um grupo hidroxilo. 

(D) Grupo hidroxilo e um grupo carboxilo. 

10.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: “É de prever que o comprimento 

de ligação da ligação C=C seja _____ e a sua energia de ligação _____ do que da ligação C-C.” (6 pontos) 

(A) Menor… maior 

(B) Menor… menor 

(C) Maior… maior 

(D) Maior… menor 

10.3. Um comprimido de aspirina de massa 1,3 g contém 30% (m/m) de ácido acetilsalicílico. Calcula o 

número de moléculas de ácido acetilsalicílico existentes num comprimido. Apresente todas as etapas de 

resolução. (12 pontos) 

11. O gráfico seguinte traduz a composição química, em percentagem em volume, do ar atmosférico. 

 

11.1. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “Nas mesmas condições de pressão 

e temperatura, o número de átomos de oxigénio existente num determinado volume de CO2 é ______ do 

número de átomos de oxigénio existente numa amostra de O2 com o dobro de volume.” (6 pontos) 

(A) Igual 

(B) O dobro 

(C) Metade 

(D) O quadruplo 
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11.2. A expressão que permite determinar a massa volúmica do oxigénio gasoso, O2, nas condições normais 

de pressão e temperatura, em unidades SI é: (6 pontos) 

(A) 𝜌 =
32,0

22,4
𝑘𝑔/𝑚3 

(B) 𝜌 =
32,0

22,4×10−3
𝑘𝑔/𝑚3 

(C) 𝜌 =
32,0×10−6

22,4×10−3
𝑘𝑔/𝑚3 

(D) 𝜌 =
32,0×10−6

22,4
𝑘𝑔/𝑚3 

11.3. Determine a massa de nitrogénio molecular, N2, existente em 250 dm3 de ar atmosférico, nas condições 

normais de pressão e temperatura. (12 pontos) 

12. O petróleo é uma mistura de substâncias oleosas, inflamável, geralmente menos densa do que a água, 

com cheiro característico e coloração que pode variar desde incolor ou castanho claro até preto, passando 

por verde e castanho. Trata-se de uma combinação complexa de hidrocarbonetos que pode conter 

quantidades pequenas de nitrogénio, oxigénio, compostos de enxofre e iões metálicos, principalmente de 

níquel e vanádio. 

12.1. Define hidrocarbonetos. (6 pontos) 

12.2. Para quebrar a ligação CC no etino é necessário fornecer 809 kJ/mol. A energia necessária para 

quebrar essa ligação é: (6 pontos) 

(A) 1,34 × 10−18𝐽 

(B) 1,34 × 10−21𝐽 

(C) 4,85 × 1023𝐽 

(D) 8,09 × 103𝐽 

12.3. Considere o hidrocarboneto seguinte. O nome deste hidrocarboneto, de acordo com as regras da 

IUPAC é: (6 pontos) 

 

(A) 2-etil-4-metil-hexano 

(B) 3,4-dimetil-2-etilpentano 

(C) 4-etil-2,4-dimetil-hexano 

(D) 3-etil-3,5-dimetil-hexano 
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13. Quando um átomo de hidrogénio é substituído por outro elemento químico, o composto passa a 

pertencer a uma nova família de compostos orgânicos. Assim, considere os seguintes compostos: 

13.1. Relativamente aos compostos representados, pode afirmar-se 

que: (6 pontos) 

(A) O composto 1 apresenta um grupo hidroxilo logo pertence à 

família dos álcoois. 

(B) O composto 3 pertence à família dos aldeídos pois apresenta 

um grupo OH numa extremidade da cadeia. 

(C) O composto 2 é um ácido carboxílico pois tem um grupo 

carboxilo. 

(D) Os compostos 2 e 3 são da mesma família pois têm um grupo 

hidroxilo no fim da cadeia. 

13.2. Selecione a opção correta: (6 pontos) 

(A) O composto 3 é apolar e as ligações que predominam entre moléculas desse composto são ligações 

de hidrogénio. 

(B) O composto 2 é apolar e as ligações que predominam entre moléculas desse composto são forças 

de London. 

(C) O composto 2 é polar e as ligações que predominam entre moléculas desse composto são forças de 

Van der Waals. 

(D) O composto 1 é polar e as ligações que predominam entre moléculas desse composto são forças de 

Van der Waals. 

14. O nevoeiro fotoquímico (smog) resulta da dispersão de partículas sólidas ou líquidas num meio gasoso 

que, embora não se consigam distinguir sem recurso a meios óticos de ampliação, espalham a luz 

proveniente do Sol, resultando num efeito de nevoeiro. 

14.1. Identifique o tipo de dispersão a que corresponde o nevoeiro fotoquímico. (6 pontos) 

14.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação: “As dispersões distinguem-se pelo 

tamanho das partículas que constituem o meio _____, sendo que as soluções são as que apresentam as 

partículas de _____ tamanho.” (6 pontos) 

(A) Disperso… maior 

(B) Disperso… menor 

(C) Dispersante… maior 

(D) Dispersante… menor 
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15. A tabela seguinte contém os dados de espetroscopia fotoeletrónica relativos à energia de remoção dos 

eletrões de átomos de nitrogénio e de néon em kJ/mol. 

Elemento N Ne 

1º pico 39 600 84 000 

2º pico 2 450 4 680 

3º pico 1 400 2 080 

15.1. Os eletrões dos átomos de nitrogénio distribuem-se por: (6 pontos) 

(A) 3 níveis de energia e não há subníveis de energia. 

(B) 3 níveis de energia e 2 subníveis de energia. 

(C) 2 níveis de energia e não há subníveis de energia 

(D) 2 níveis de energia e 3 subníveis de energia 

15.2. Determina a ordem de grandeza da energia de remoção de um dos eletrões mais energéticos do 

átomo de néon. Apresente todas as etapas de resolução. (8 pontos) 

15.3. Explique porque é que as energias correspondentes a cada um dos picos são superiores no átomo de 

Néon relativamente ao átomo de nitrogénio. (12 pontos) 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

 


