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Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 5A  
Global 

1. 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. 

1.1. Calcule o número de moléculas de oxigénio que existem em 100 dm3 de ar, na troposfera, em condições 

normais de pressão e de temperatura. 

1.2. 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.  

1.3. 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? 

2. O ar seco é uma mistura gasosa constituída essencialmente por nitrogénio, N2(g), e por oxigénio, O2(g), 

na qual existem ainda componentes minoritários como o árgon, Ar(g), e o dióxido de carbono, CO2(g). 

2.1. Considere que o teor de CO2 (g) no ar seco é, aproximadamente, 0,05% (m/m). 

2.1.1. Calcula o teor de CO2 (g) no ar seco, em ppm. 

2.1.2. Calcula a quantidade de CO2 que existirá numa amostra de 1 kg de ar seco. 

2.2. Considere que em 100 g de ar seco existem 23,14 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 dm-3. Determine a percentagem em volume 

de O2 (g) no ar seco. 

2.3. A molécula de CO2 apresenta geometria linear, porque: 

(A) é uma molécula triatómica. 

(B) é uma molécula simétrica. 

(C) não existem eletrões de valência não ligantes no átomo de carbono. 

(D) existem eletrões de valência não ligantes nos átomos de oxigénio. 

3. Considere uma mistura gasosa constituída por 76,5% (m/m) de nitrogénio, N2(g), e por 23,5% (m/m) de 

oxigénio, O2(g). Na figura, está representado um gráfico do volume, V, ocupado por um gás ideal (como é o 

caso da mistura gasosa considerada} em função da quantidade, n, de gás, a 20 °C e 1 atm. 
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3.1. Qual é o significado físico do declive da reta representada? 

3.2. Calcule a massa volúmica da mistura gasosa, a 20 °C e 1 atm. 

4. Nas mesmas condições de pressão e de temperatura, o volume ocupado por 0,5 mol de oxigénio, O2 (g), 

é aproximadamente 

(A) um quarto do volume ocupado por 32 g desse mesmo gás. 

(B) um meio do volume ocupado por 32 g desse mesmo gás. 

(C) o dobro do volume ocupado por 32 g desse mesmo gás. 

(D) o quádruplo do volume ocupado por 32 g desse mesmo gás. 

5. O dióxido de carbono, CO2, desempenha um papel importante na regulação da temperatura superficial da 

Terra. O teor médio de CO2 na troposfera tem aumentado de forma continuada nos últimos 150 anos, 

apresentando atualmente um valor de cerca de 3,9 x 10-2 %, em volume.  

5.1. Calcula o teor de CO2 na troposfera, expresso em partes por milhão, em volume (ppmV). 

5.2. Calcule o número de moléculas de CO2 (g) que existem numa amostra de 10,0 dm3 de ar troposférico, 

em condições PTN. 

5.3. Qual é a percentagem, em massa, de carbono em 1 mol de moléculas de C02? 

5.4. Considere que a massa volúmica do C02 (g), à pressão de 1 atm e à temperatura de 25 °C, é igual a 

1,80 g dm-3. Calcule o volume ocupado por NA/2 moléculas de C02(g) nas condições de pressão e de 

temperatura referidas, sendo NA a constante de Avogadro. 

5.5. O carbono, elemento presente nas moléculas de C02, dá origem a uma grande variedade de compostos 

orgânicos, nos quais se incluem os hidrocarbonetos saturados, também designados por alcanos. Selecione 

a opção que corresponde à representação correta de uma molécula de propano. 

 

6. Considere uma amostra de 8,24 mol de CH4 (g) e uma amostra de 0,398 mol de CO (g), nas mesmas 

condições de pressão e de temperatura. Quantas vezes é que o volume ocupado pela amostra de metano 

é maior do que o volume ocupado pela amostra de monóxido de carbono? Apresente o resultado com três 

algarismos significativos. 

7. A composição do gás natural depende, entre outros fatores, da localização do reservatório subterrâneo a 

partir do qual se faz a sua extração. No entanto, o gás natural é sempre maioritariamente constituído por 

metano, CH4 (g), embora possa conter outros gases, como, por exemplo, metiIbutano, dióxido de carbono, 

vapor de água e sulfureto de hidrogénio. 

7.1. Considere que se extrai, de um determinado reservatório subterrâneo, 

gás natural contendo 70%, em volume, de metano. Determine o número de 

moléculas de metano que existem numa amostra de 5,0 dm3 do gás natural, 

nas condições normais de pressão e de temperatura. 

7.2. As moléculas de água, H20, e de sulfureto de hidrogénio, H2S, 

apresentam geometria semelhante. Preveja, justificando com base nas 

posições relativas dos elementos oxigénio e enxofre na tabela periódica, qual 

das ligações, H-O ou H- S, terá maior comprimento, na respetiva molécula. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 


