
 

                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 1 
 

Escola Secundária de Lagoa 
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Ficha de Trabalho 4C 

Global - IAVE 

1. O amoníaco, NH3 (g), é um composto molecular que se encontra em fase gasosa à temperatura e pressão ambientes. 

1.1. A representação da molécula de NH3 através da notação de 

Lewis evidencia: 

(A) a geometria da molécula. 

(B) apenas os eletrões de valência partilhados da molécula. 

(C) a orientação espacial da molécula. 

(D) todos os eletrões de valência da molécula. 

1.2. Qual das opções seguintes pode representar um modelo 

tridimensional da molécula de NH3 que evidencie as ligações que 

se estabelecem entre os átomos? 

1.3. Atendendo apenas à estequiometria do composto, a molécula NH3 poderia assumir uma geometria triangular plana. 

No entanto, aquela molécula apresenta uma geometria piramidal trigonal. Apresente uma explicação para o facto de a 

molécula de amoníaco adotar uma geometria piramidal trigonal. 

2. Na molécula de N2, a energia da ligação N  N é 941 kJ/mol. Quando se formam, a pressão constante, duas moles 

de átomos de nitrogénio, no estado gasoso, a partir de uma mole de N2 (g), é ___, como calor, uma energia de ___ kJ. 

(A) libertada ... 941 

(B) libertada ... 1882 

(C) absorvida ... 941 

(D) absorvida ... 1882 

3. Na representação da molécula de N2 na notação de Lewis, quantos eletrões, no total, devem estar representados? 

4. Os átomos dos halogéneos podem ligar-se a átomos de hidrogénio, originando compostos designados por 

halogenetos de hidrogénio, como, por exemplo, o cloreto de hidrogénio, HCI, e o iodeto de hidrogénio, HI. 

4.1. Quantos eletrões de valência existem, no total, na molécula de HCI? 

4.2. O cloro antecede o iodo no mesmo ____ da tabela periódica, o que permite prever que o comprimento da ligação 

H-CI deverá ser ____ do que o comprimento da ligação H-I. 

(A) grupo ... maior 

(B) grupo ... menor 

(C) período ... menor 

(D) período ... maior 

5. O nitrogénio molecular (N2) é um gás à temperatura e pressão ambientes, sendo o componente largamente 

maioritário da atmosfera terrestre. 

5.1. Considere que a energia média de ligação N - N é igual a 193 kJ/mol e que, na molécula de nitrogénio a ligação 

que se estabelece entre os átomos é uma ligação covalente tripla. A quebra das ligações triplas em 1 mol de moléculas 

de nitrogénio, no estado gasoso, envolve a _____ de uma energia _____ a 193 kJ. 

(A) libertação ... inferior 

(B) libertação ... superior 

(C) absorção ... superior 

(D) absorção ... inferior 
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5.2. O gráfico da figura representa o volume, V, de diferentes amostras de 

nitrogénio (N2), em função da quantidade de gás, n, existente nessas 

amostras, à pressão de 752 mm Hg e à temperatura de 55ºC. Que significado 

físico tem o declive da reta representada? 

5.3. Em determinadas condições de pressão e de temperatura, 0,5 molde N2 

(g) ocupa o volume V1. Nas mesmas condições de pressão e de temperatura, 

0,5 molde NO2 (g) ocupa o volume: 

 

5.4. A massa volúmica do nitrogénio, N2 (g), em condições normais de pressão e de temperatura (condições PTN), 

expressa em g/cm3, pode ser determinada a partir da expressão: 

 

5.5. Em condições PTN, 

(A) uma mistura de 0,25 mol de O2 (g) e 0,75 mol de N2 (g) ocupa 22,4 dm3. 

(B) 1,0 molde O2 (g) ocupa um volume menor do que 1,0 molde CO2 (g). 

(C) a massa volúmica de um gás é tanto maior quanto menor for a sua massa molar. 

(D) massas iguais de N2 (g) e de O2 (g) ocupam o mesmo volume. 

6. O ar que constitui a camada mais baixa da atmosfera, a troposfera, é uma mistura de gases composta 

essencialmente por cerca de 78%, em volume, de nitrogénio e 21%, em volume, de oxigénio. Os restantes gases- 

árgon, vapor de água, dióxido de carbono, néon, etc. existem em percentagens relativamente baixas, embora alguns 

deles sejam muito importantes para a vida na Terra. 

6.1. O número de moléculas de oxigénio que existem em 100 dm3 de ar, na troposfera, em condições normais de 

pressão e de temperatura, pode ser calculado através da expressão 

 

6.2. Considere uma amostra de ar seco, recolhida ao nível do mar, de volume 5,0 dm3, medido nas condições normais 

de pressão e de temperatura. Calcule a massa de O2 (g) que deverá existir nessa amostra. Apresente todas as etapas 

de resolução. 

6.3. Considere a representação da molécula de O2 na notação de Lewis. Quantos eletrões não compartilhados devem 

ser representados em cada um dos átomos de oxigénio? 

(A) Dois. 

(B) Quatro. 

(C) Seis. 

(D) Oito. 

7. Qual é a percentagem, em massa, de carbono em 1 mol de moléculas de CO2? 

8. Calcule o número total de átomos que existem em 50,0 dm3 de CO2(g), nas 

condições normais de pressão e de temperatura (PTN). Apresente todas as etapas 

de resolução. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 


