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1. O cobre metálico reage com soluções concentradas de ácido nítrico, podendo a reação que ocorre ser 

traduzida por: 

Cu(s) + 4 HNO3 (aq) → Cu(NO3)2 (aq) + 2 NO2 (g) + 2 H2O (l) 

1.1. Considere uma amostra de 100 g de cobre que contém 20% (m/m) de impurezas. O número de átomos 

de cobre presentes na amostra é de: (6 pontos) 

(A) 1,14 × 1024 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

(B) 9,47 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

(C) 1,89 × 1023á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

(D) 7,58 × 1023á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

1.2. Que massa de cobre é necessária para reagir completamente com 500 cm3 de uma solução de ácido 

nítrico de concentração 14,0 mol dm-3? (6 pontos) 

(A) 445 g  

(B) 222 g  

(C) 111 g  

(D) 890 g 

2. Os alcoolímetros são instrumentos utilizados pela polícia para a medição da quantidade de etanol 

presente no sangue de um indivíduo, pela análise do ar expelido pelos pulmões. Há vários tipos de 

alcoolímetros, mas todos são baseados em reações químicas. Um dos mais comuns é o da célula de 

combustível no qual o álcool etílico, CH3CH2OH (M = 46,08 g mol1), presente no ar expirado, é convertido 

em ácido etanoico, CH3COOH (M = 60,06 g mol1). A equação química para esta reação é: 

CH3CH2OH(aq) + O2(g) → CH3COOH(aq) + H2O(ℓ) 

2.1. Considerando a reação completa e em condições PTN, obtém-se 18,02 g de água quando… (6 pontos) 

(A) … 23,04 g de álcool etílico reagem com 44,8 dm3 de oxigénio. 

(B) … 23,04 g de álcool etílico reagem com 11,2 dm3 de oxigénio. 

(C) … 46,08 g de álcool etílico reagem com 11,2 dm3 de oxigénio. 

(D) … 46,08 g de álcool etílico reagem com 44,8 dm3 de oxigénio. 

2.2. Na realização de um teste de alcoolemia 0,0175 g de álcool etílico reagem com oxigénio em excesso. 

2.2.1. A expressão que permite determinar o volume de ar, que contém cerca de 20% (V/V) de oxigénio, em 

condições PTN, necessário para reagir com o álcool etílico é… (6 pontos) 

(A) (
20

100
×

0,0175

46,08
× 22,4) dm3 (C) (

80

100
×

0,0175

46,08
× 22,4) dm3 

(B) (
100

20
×

0,0175

46,08
× 22,4) dm3 (D) (

100

80
×

0,0175

46,08
× 22,4) dm3 

2.2.2. Sabendo que se formaram 0,0210 g de ácido etanoico, o rendimento da reação foi de: (6 pontos) 

(A) 92% 

(B) 64% 

(C) 83% 

(D) 35% 
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3. Existe um aparelho específico para respiração de emergência, muitas vezes colocado em minas ou 

noutros locais onde o teor de oxigénio pode ser reduzido ou onde o ar se pode tornar tóxico, que produz 

oxigénio através de uma reação traduzida por: 

KO2(s) + CO2(g) → K2CO3(s) + O2(g) 

Note-se que a reação produz O2, que pode ser inalado, e absorve CO2, que é um produto da respiração. Na 

reação entre o óxido de potássio e dióxido de carbono, misturados em proporções estequiométricas, a razão 

entre a quantidade de matéria de KO2 e a quantidade de matéria de CO2 é… (6 pontos) 

(A) 2 

(B) 
4

3
  

(C) 
1

2
 

(D) 1 

4. O processo básico da respiração celular resulta da reação da glicose, C6H12O6 (M = 180,18 g mol-1), com 

o oxigénio, O2, de acordo com a seguinte equação química: 

C6H12O6(s) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2O(g) 

Considerando que, num recipiente fechado, existem 25,0 g de glicose e 0,18 mol de oxigénio. Calcule o 

volume de dióxido de carbono formado, nas condições normais de pressão e temperatura (PTN), sabendo 

que o rendimento da reação é de 90%. Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos) 

5. O etanol, C2H5OH (M = 46,08 g mol- 1), pode reagir com o cloro, Cl2 (M = 70,09 g mol- 1), formando-se um 

composto orgânico denominado cloral, CCl3CHO (M = 147,38 g mol- 1), e cloreto de hidrogénio, HCl(g). A 

reação pode ser traduzida por: 

C2H5OH (l) + 4 Cl2 (g) → CCl3CHO (l) + 5 HCl (g) 

Determine a massa de etanol que é necessário fazer reagir para se obter, na prática, 1,5 kg de cloral, 

admitindo que aquela reação apresenta um rendimento médio de 30%. Apresente todas as etapas de 

resolução. (12 pontos) 

6. O etino, C2H2, (M=26,04 g/mol) pode ser obtido fazendo-se reagir carboneto de cálcio, CaC2 (M=64,10 

g/mol) com água, de acordo com a equação química: 

CaC2(s) + 2 H2O(l) → Ca(OH)2(aq) + C2H2(g) 

Considere que se fez reagir, com excesso de água, uma amostra impura de 150 g de carboneto de cálcio 

contendo 12% de impurezas, tendo-se obtido 30,0 dm3 de etino, em condições normais de pressão e 

temperatura (PTN). Determine o rendimento da reação de síntese do etino realizada. Apresente todas as 

etapas de resolução. (12 pontos) 

7. O álcool etílico é obtido através da fermentação alcoólica da glicose, de acordo com a equação seguinte: 

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) → 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

7.1. A opção que apresenta a equação química da obtenção do álcool etílico devidamente acertada é: (6 

pontos) 

(A) 𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) → 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑔) + 2 𝐶𝑂2(𝑔) 

(B) 2 𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) → 2 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

(C) 𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) → 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑔) + 4 𝐶𝑂2(𝑔) 

(D) 𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) → 2 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑔) + 2 𝐶𝑂2(𝑔) 

7.2. Refira o nome da lei que usou para responder à questão anterior. (6 pontos) 
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8. O tetraclorometano obtém-se a partir da reação do dissulfureto de carbono (M=76,15 g/mol) com o cloro 

gasoso (M=70,90 g/mol). Considere que se fez reagir uma tonelada de dissulfureto de carbono com duas 

toneladas de cloro molecular, de acordo com a equação química seguinte: 

CS2 (g) + 3 Cl2 (g)  CCl4 (g) + S2Cl2 (g) 

8.1. A percentagem em massa de carbono no dissulfureto de carbono é de: (6 pontos) 

(A) 76% 

(B) 16% 

(C) 12% 

(D) 33% 

8.2. Determine a massa de reagente que ficou por reagir, considerando a reação completa. Apresente todas 

as etapas de resolução. (12 pontos) 

9. Aproveitando um dos seus brinquedos de infância o João tentou pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos nas aulas de Física e Química sobre lançamento na vertical com efeito da resistência do ar 

desprezável. Utilizando um pequeno canhão lançador de bolas verificou que, lançadas verticalmente para 

cima, de uma altura de 1,0 m acima do solo, atingiam a altura máxima de 1,2 m. Considere o referencial 

vertical Oy com origem no solo e sentido positivo para cima e que as bolas podem ser representadas pelo 

seu centro de massa (modelo da partícula material). 

9.1. Determine a componente escalar da velocidade com que a bola foi lançada. (10 pontos) 

9.2. Se a bola tivesse o dobro da massa, chegaria ao solo… (6 pontos) 

(A) … com a mesma velocidade mas maior energia mecânica. 

(B) … com a mesma velocidade e a mesma energia mecânica. 

(C) … com maior velocidade e maior energia mecânica. 

(D) … com maior velocidade mas a mesma energia mecânica. 

10. Uma caixa, de massa 40 kg, está em repouso, num plano cuja direção apresenta um ângulo de 30º com 

a horizontal, de acordo com a figura. 

 

Considere desprezável o atrito entre a caixa e a superfície e que a caixa pode ser representada pelo seu 

centro de massa (modelo da partícula material). 

10.1. A intensidade da força que o fio está a fazer na caixa é de: (6 pontos) 

(A) 20 N 

(B) 346,4 N 

(C) 200 N 

(D) 400 N 

10.2. Em que lei se baseou para responder à questão anterior? (6 pontos) 
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10.3. Num dado instante, o fio que sustenta a caixa é cortado e o corpo desce até atingir a base do plano, 

1,5 s depois do corte do fio. 

10.3.1. Qual das seguintes figuras traduz corretamente as forças aplicadas na caixa durante a descida? 

 

10.3.2. Determine a distância percorrida pela caixa até atingir a base do plano. (12 pontos) 

11. A figura mostra uma bobina, constituída por 550 espiras com uma área de secção transversal de 4,0 ×

 10 − 3𝑚2, a girar em sentido anti-horário, com velocidade angular constante, em torno de um eixo 

perpendicular à direção de um campo magnético uniforme de 0,25 T. No instante representado na figura, o 

ângulo entre a normal ao plano da bobina e a direção do campo magnético é de 30º. Nota: a representação 

não está à escala. 

 

11.1. O valor do fluxo magnético que atravessa a bobina quando se encontra na posição indicada na figura 

é de: (6 pontos) 

(A) 8,7 × 10−4 𝑊𝑏 

(B) 4,8 𝑊𝑏 

(C) 5,0 × 10−4 𝑊𝑏 

(D) 0,28 𝑊𝑏 
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11.2. O módulo da velocidade angular da bobina é 157 rad s- 1, o que corresponde a uma frequência de 

rotação de… (6 pontos) 

(A) 0,04 Hz 

(B) 25,0 Hz 

(C) 247 Hz 

(D) 986 Hz 

11.3. Qual o ângulo mínimo que a bobina tem de rodar, a partir da posição indicada na figura, para que o 

fluxo magnético que a atravessa seja máximo? (6 pontos) 

(A) 0º 

(B) 90º 

(C) 60º 

(D) 150º 

11.4. Determine o módulo da força eletromotriz induzida na bobina sabendo que a sua rotação origina um 

fluxo magnético máximo após 1,4 s, partindo de um fluxo inicial nulo. (10 pontos) 

11.5. A força eletromotriz induzida é tanto maior quanto _____________ for a variação do fluxo do campo 

magnético, _____________ for o intervalo de tempo em que ocorre a variação do fluxo de campo magnético 

e ___________ for o número de espiras. (6 pontos) 

(A) … maior … menor … maior 

(B) … menor … menor … maior 

(C) … maior … maior … maior 

(D) … maior … menor … menor 

12. No ano de 1842, Christian Doppler descreveu teoricamente o efeito que surge quando existe um 

movimento relativo entre a fonte de uma onda e um observador. Três anos mais tarde, Buys Ballot realizou 

as primeiras medições experimentais deste efeito, usando uma locomotiva com um vagão aberto, onde 

vários trompetistas tocavam uma nota bem definida, que passou por um grupo de músicos sensíveis às 

notas musicais.  

 

Considere uma locomotiva com um único trompetista, que toca uma nota de frequência bem definida, 

movendo-se sobre uma linha horizontal da direita para a esquerda com velocidade constante. No instante 

representado abaixo, a locomotiva passa exatamente à frente do observador C e cada um dos três 

observadores A, B e C deteta uma frequência. 

12.1. Analise as afirmações abaixo sobre a experiência.  

I. O som percecionado pelo observador B é mais agudo que o som emitido e ouvido pelo trompetista. 

II. A frequência medida pelo observador B é menor que a frequência do sinal sonoro percecionado pelo 

observador A. 

III. A frequência detetada pelo observador A é maior que a frequência do sinal sonoro emitido pelo trompete 

e a frequência detetada pelo observador B é igual à frequência do sinal sonoro emitido pela fonte. 

IV. A frequência detetada pelo observador C é maior que a frequência detetada pelo observador A. 
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Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas. (6 pontos) 

(A) Apenas I.   

(B) Apenas III.  

(C) Apenas I e IV.  

(D) Apenas II e IV.  

12.2. Seleciona o esquema que representa corretamente a propagação da onda sonora. (6 pontos) 

 

12.3. Hoje em dia, o efeito Doppler não só permite a medição da velocidade de objetos, como tem aplicações 

ao nível da medicina, previsão meteorológica e estudo do Universo. Explique a importância do efeito de 

Doppler no estudo do Universo, permitindo aos astrónomos corroborar a teoria do big-bang. (6 pontos) 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 


