
 
 

 

P
ág

in
a1

 

 
1. No seu livro Tio Tungsténio, Oliver Sacks relata: “… Se, no laboratório, o meu nariz era estimulado por 

certos cheiros – o cheiro acre e irritante do amoníaco ou do dióxido de enxofre, o cheiro odioso do ácido 

sulfídrico –, havia odores muito mais agradáveis no jardim, ao ar livre e também dentro de casa, na cozinha... 

... E já agora, o que conferia à borracha o seu odor peculiar? Eu gostava especialmente do cheiro a borracha 

quente, que me parecia um cheiro vagamente humano (descobri mais tarde que tanto a borracha como as 

pessoas continham isopreno, muito odorífero)...” 

Adaptado de Tio Tungsténio – Memórias de uma infância química, Edições Relógio d’Água, 2002 

1. O isopreno de que fala Sacks é uma substância cuja fórmula de estrutura é a da figura seguinte. 

 

1.1. Indique, justificando a que família pertence esta substância orgânica. (8 pontos) 

1.2. Calcule o número de átomos de carbono existente em 25,0 g de isopreno. (12 pontos) 

1.3. O isopreno, líquido nas CNPT, é praticamente insolúvel em água, mas é muito solúvel numa substância 

cuja fórmula de estrutura é: 

 

1.3.1.Selecione a família à qual pertence o solvente representado na fórmula de estrutura. (8 pontos) 

(A) Ácidos carboxílicos   

(B) Aldeídos 

(C) Cetonas    

(D) Álcoois      

1.3.2. Indique o nome IUPAC do hidrocarboneto saturado linear que possui o mesmo número de carbonos 

que o solvente em questão. (8 pontos) 

1.3.3. Explique a grande solubilidade do isopreno neste solvente e a insolubilidade em água. Refira na sua 

resposta as forças de interação predominantes entre as moléculas de soluto e de solvente em ambos os 

casos. (12 pontos)                             

1.4. Na molécula do isopreno, existem ligações entre átomos de carbono assinaladas por C=C e outras por 

C–C. Estabeleça a relação entre as energias e os comprimentos destas ligações. (8 pontos) 
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2. O amoníaco, o dióxido de enxofre e o ácido sulfídrico, a que se refere Sacks, têm fórmulas moleculares, 

respetivamente, NH3 (M=17,04 g/mol), SO2 (M=64,07 g/mol) e H2S (M=34,09 g/mol), e são todos gasosos 

nas CNPT. 

2.1. As geometrias das moléculas de NH3 e H2S são, respetivamente: (8 pontos) 

(A) triangular plana e angular        

(B) piramidal e linear  

(C) piramidal e angular     

(D) triangular plana e linear         

2.2. Calcule a razão das massas volúmicas de NH3 e SO2 nas mesmas condições de pressão e temperatura. 

Apresente todos os passos de resolução. (10 pontos) 

2.3. Uma amostra de 100 cm3 da mistura dos três gases tem a seguinte composição em fração mássica: 

 (NH3) = 0,75;      (SO2) = 0,15;      (H2S) = 0,10 

Calcule a quantidade de moléculas na mistura, admitindo que a densidade da mistura, à temperatura e 

pressão ambientes, é   = 0,680 g dm–3. Apresente todos os passos de resolução. (12 pontos) 

3. A construção da Tabela Periódica teve início no século XVIII, contando com o contributo de vários 

cientistas ao longo dos tempos, desde Döbereiner a Moseley, passando por Chancourtois e Mendeleev. Tal 

como aconteceu até aos dias de hoje, a Tabela Periódica é um documento aberto que poderá, a qualquer 

momento, receber mais informações vindas de novas descobertas científicas. 

3.1. Tendo em conta as informações contidas na tabela seguinte, selecione a opção que estabelece a 

correspondência entre o nome de cada cientista e a respetiva contribuição para a construção da TP. (8 

pontos) 

 

(A) I – 5; II – 4; III – 1 ; IV – 3; V – 2  

(B) I – 5; II – 4; III – 2 ; IV – 3; V – 1 

(C) I – 2; II – 5; III – 1 ; IV – 3; V – 4  

(D) I – 2; II – 4; III – 1 ; IV – 3; V – 5  

3.2. Selecione a opção que permite completar a seguinte frase: “A Tabela Periódica atual está organizada 

em ____ grupos, ____ períodos e em ____ blocos de acordo com a configuração eletrónica dos 118 

elementos que a constituem.” (8 pontos) 

(A) … dezoito … sete … três …  

(B) … dezoito … sete … quatro … 

(C) ... sete … dezoito … três …  

(D) … sete … dezoito … quatro … 
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4. A partir do conhecimento da configuração eletrónica de um dado elemento químico é possível localizá-lo 

na Tabela Periódica.  

4.1. Considere um átomo do elemento químico X, isoeletrónico do catião sódio, 11Na+. Localize, justificando, 

esse elemento na Tabela Periódica, indicando o grupo, o período e o bloco a que pertence. (8 pontos) 

4.2. Um elemento químico Y possui a configuração eletrónica de valência ns2 np5. Selecione a opção que 

indica a família a que pertence esse elemento. (8 pontos) 

(A) Metais alcalinos. 

(B) Metais alcalinoterrosos. 

(C) Halogéneos.  

(D) Calcogéneos. 

4.3. Os átomos dos elementos químicos que pertencem à mesma família possuem propriedades químicas 

semelhantes. Das seguintes afirmações selecione a opção correta. (8 pontos) 

(A) De entre os halogéneos o mais reativo é aquele que possui menor número atómico. 

(B) De entre os metais alcalinos o menos reativo é aquele que possui maior número atómico.  

(C) Entre metais pertencentes ao mesmo período, o metal alcalinoterroso é o mais reativo. 

(D) Entre um metal alcalino e um halogéneo do mesmo período, o halogéneo é o mais reativo.  

4.4. O esquema seguinte representa um extrato da TP. As letras não representam símbolos químicos. 

Sabendo que a configuração eletrónica de um átomo do elemento B é 1s2 2s2 2p4, selecione a opção correta. 

(8 pontos) 

 A B  

  C  

  

(A) A configuração eletrónica de um átomo C é 1s2 2s2 2p5. 

(B) O elemento C pertence ao grupo 2 e ao 3.º período da TP. 

(C) A configuração eletrónica de um átomo de A é 1s2 2s2. 

(D) O elemento A pertence ao grupo 15 e ao 2.º período da TP. 

5. A grande vantagem da organização dos elementos na Tabela Periódica é permitir inferir as propriedades 

de um dado elemento a partir da sua posição na TP, tais como a energia de ionização. O gráfico seguinte 

representa a variação da primeira energia de ionização em função do número atómico, para os elementos 

químicos até Z = 20. 

 

5.1. Com base na informação do gráfico, escreva um pequeno texto descrevendo a tendência geral da 

variação da energia de ionização na Tabela Periódica. (10 pontos) 
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5.2. Qual é o valor da primeira energia de ionização do lítio em J/eletrão? Apresente todas as etapas de 

resolução. (8 pontos) 

5.3. Selecione a opção que traduz a equação química relativa à primeira ionização do lítio. (8 pontos) 

(A) Li(s) + 1 e– → Li–(s)  

(B) Li(g) + 1 e– → Li–(g)  

(C) Li(g) → Li+(g) + 1 e– 

(D) Li(s) → Li+(s) + 1 e– 

5.4. Apresente uma explicação, com base na configuração eletrónica, para o facto evidenciado no gráfico: 

“A energia de ionização de um gás nobre é sempre superior à energia de ionização de qualquer outro 

elemento do mesmo período.” (10 pontos) 

6. Considere uma solução de ácido nítrico cuja concentração é 3,94 mol dm-3, contendo 22,0%, em massa, 

de HNO3 (M = 63,02 g mol-1). Calcule a massa volúmica da solução. Apresente todas as etapas de resolução. 

(12 pontos) 

7. As transições eletrónicas que ocorrem entre níveis de energia, n, no átomo de hidrogénio, estão 

associadas às riscas que se observam nos espetros de emissão e de absorção desse átomo. Considere as 

transições eletrónicas representadas no diagrama da figura por (I), (II), (III) e (IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Das seguintes afirmações selecione a verdadeira. (8 pontos) 

(A) As energias envolvidas nas transições (II) e (III) são de igual valor. 

(B) A transição representada por (I) corresponde a uma absorção de energia, enquanto que associado 

à transição (IV) está uma emissão de radiação. 

(C) A energia envolvida no processo representado por (III) é igual à energia envolvida no processo 

representado por (IV). 

(D) Das transições representadas, (III) é aquela que traduz uma emissão da radiação de maior energia.   

7.2. Determine o valor do comprimento de onda da radiação envolvida na transição (II). Apresente todas as 

etapas de resolução. (10 pontos)  (𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒄𝒌 𝒉 = 𝟔, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟑𝟒 𝑱. 𝒔) 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 


