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1. O ácido acético, ou etanoico, (M=60,06 g/mol) pode ser produzido industrialmente por reação entre o 

metanol e o monóxido de carbono, de acordo com a seguinte equação química: 

𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙) + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑙) 

1.1. Considere a produção de ácido acético a partir da mistura de 320,5 g de metanol (M=32,05 g/mol) com 

179,2 dm3 (PTN) de monóxido de carbono (M=28,01 g/mol). Qual das seguintes afirmações caracteriza este 

sistema reacional? (8 pontos) 

(A) Os reagentes foram misturados em proporções estequiométricas. 

(B) O metanol é o reagente limitante. 

(C) O monóxido de carbono é o reagente que determina o final da reação. 

(D) O monóxido de carbono é o reagente em excesso. 

1.2. Se fizermos reagir 3,4×1025 moléculas de metanol com excesso de monóxido de carbono, qual a 

massa de produto que se obtém? (8 pontos) 

(A) 3,4 kg 

(B) 3,4 g 

(C) 3,4×1049 g 

(D) 1,2×1051 g 

2. O etino, C2H2, pode ser obtido fazendo-se reagir carboneto de cálcio, CaC2 (s), com água, de acordo com 

a equação química  

 

Considere que se fez reagir, com excesso de água, uma amostra impura de 200 g de carboneto de cálcio 

contendo 12%(m/m) de impurezas, tendo-se obtido 40,0 dm3 de etino, em condições normais de pressão e 

de temperatura (PTN).  

2.1. Qual a afirmação correta sobre a amostra de carboneto de cálcio usada? (8 pontos) 

(A) Em cada 100 g de amostra existem 12 g de carboneto de cálcio puro. 

(B) Em cada 100 Kg de amostra existem 12 g de carboneto de cálcio puro. 

(C) Em cada 100 g de amostra existem 6 g de impurezas. 

(D) Em cada 100 Kg de amostra existem 88 Kg de carboneto de cálcio puro. 

2.2. Determine o rendimento da reação de síntese do etino realizada. Apresente todas as etapas de 

resolução. (12 pontos) 

2.3. Calcula a economia percentual atómica para o processo descrito e comenta o resultado obtido do ponto 

de vista da Química Verde. Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos) 
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3. Um dos produtos envolvidos na formação da chuva ácida, originada pela queima de combustíveis fósseis, 

é SO2. Este reage com O2 do ar, numa reação em fase gasosa catalisada pelo monóxido de nitrogénio, NO. 

A reação origina SO3, segundo a equação global representada por: 

2 𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇌ 2 𝑆𝑂3(𝑔) 

 

No gráfico estão representadas as variações das concentrações dos intervenientes na reação em função do 

tempo, em recipiente fechado, contendo, inicialmente, uma mistura de SO2, O2 e NO em fase gasosa. 

 

3.1. As curvas que representam as concentrações de SO2, SO3, O2 e NO são, respetivamente: (8 pontos) 

(A) I, II, III, IV. 

(B) II, I, III, IV. 

(C) III, I, II, IV. 

(D) III, II, I, IV. 

3.2. Indique, justificando, se no gráfico está representado algum estado de equilíbrio. (8 pontos) 

4. Considere a  reação  de  monóxido  de  nitrogénio  com  dioxigénio,  traduzida  pela  seguinte  equação 

química: 

2 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇌ 2 𝑁𝑂2(𝑔)          𝐾𝑐 = 5,5 × 105 à 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 T(𝐾) 

4.1. Selecione, das opções A, B, C ou D, aquela que traduz corretamente a expressão da constante de 

equilíbrio, Kc, para esta reação química. (8 pontos) 

(A) 𝐾𝑐 =
[𝑵𝑶𝟐]𝟐

[𝑵𝑶]𝟐×[𝑶𝟐]
  

(B)  𝐾𝑐 =
[𝑵𝑶𝟐]

[𝑵𝑶]×[𝑶𝟐]
 

(C) 𝐾𝑐 =
[𝑵𝑶𝟐]𝟐

[𝑵𝑶]𝟐+[𝑶𝟐]
 

(D) 𝐾𝑐 =
[𝑵𝑶]𝟐×[𝑶𝟐]

[𝑵𝑶𝟐]𝟐  

4.2. Um aumento de pressão no sistema reacional, a temperatura constante, provoca: (8 pontos) 

(A) um aumento da concentração de NO(g). 

(B) uma diminuição da concentração de NO2(g). 

(C) o aumento momentâneo de velocidade da reação direta. 

(D) uma alteração no valor da constante de equilíbrio. 
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4.3. Num dado instante, verifica-se no sistema reacional a seguinte composição: 

[𝑁𝑂] = 2,5 × 10−2𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3            [𝑁𝑂2] = 2,0 × 10−2𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3         [𝑂2] = 1,25 × 10−2𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 

Nas condições indicadas o sistema reacional irá: (8 pontos) 

(A) evoluir no sentido dos produtos, até chegar a um estado de equilíbrio com a mesma constante Kc.  

(B) evoluir no sentido dos reagentes, até chegar a um estado de equilíbrio com a mesma constante Kc. 

(C) evoluir no sentido dos produtos, até chegar a um estado de equilíbrio com um valor diferente da 

constante Kc. 

(D) evoluir no sentido dos reagentes, até chegar a um estado de equilíbrio com um valor diferente da 

constante Kc. 

5. A composição de um sistema reacional, em fase gasosa, ao longo do tempo está caracterizada no gráfico 

seguinte: 

 

Qual das seguintes equações químicas traduz este sistema reacional? (8 pontos) 

(A) 𝐴 (𝑔) ⇄ 𝐵(𝑔) 

(B) 2𝐴 (𝑔) ⇄ 𝐵(𝑔) 

(C) 4𝐴 (𝑔) ⇄ 𝐵(𝑔) 

(D) 𝐴 (𝑔) ⇄ 2𝐵(𝑔) 

6. Um dos compostos cuja emissão para a atmosfera acarreta prejuízos graves à saúde dos seres vivos é o 

óxido de nitrogénio, NO (g), também designado por óxido nítrico, que contribui para a formação da chuva 

ácida e para a destruição da camada de ozono. Este composto pode ser formado, a altas temperaturas, a 

partir da reação entre o nitrogénio e o oxigénio atmosféricos, de acordo com a seguinte equação química:  

𝑁2(𝑔)  +  02(𝑔)  ⇌  2 𝑁𝑂(𝑔)  

Na tabela seguinte, estão registados os valores da constante de equilíbrio, Kc desta reação, para diferentes 

valores de temperatura. 

 



 
 

 

P
ág

in
a4

 

6.1. O valor da constante de equilíbrio de uma reação química (___) das concentrações iniciais de reagentes 

e de produtos da reação, dá informação sobre a (___) da reação e (___) com a temperatura à qual a reação 

ocorre. (8 pontos) 

(A) depende ... extensão ... varia  

(B) não depende ... velocidade ... não varia  

(C) não depende ... extensão ... varia  

(D) depende ... velocidade ... não varia 

6.2. Considere que o sistema químico se encontra em equilíbrio à temperatura de 2000 K e que as 

concentrações de equilíbrio das espécies N2 (g) e 02 (g) são, respetivamente, iguais a 0,040 mol/dm3 e a 

0,010 mol/dm3. Calcule a concentração de equilíbrio da espécie NO (g), à temperatura referida. Apresente 

todas as etapas de resolução. (12 pontos) 

6.3. A partir dos dados fornecidos sobre a constante de equilíbrio para a reação de formação da espécie NO 

(g) conclui, justificando, se o valor da energia de dissociação dos reagentes é superior ou inferior ao valor 

da energia de ligação dos produtos. (12 pontos) 

7. O dióxido de carbono, CO2, reage com o hidrogénio, H2, formando-se monóxido de carbono, CO, e vapor 

de água. A reação em fase gasosa pode ser traduzida pela equação química: 

𝐶𝑂2 (𝑔)  + 𝐻2 (𝑔)  ⇄  𝐶𝑂 (𝑔)  + 𝐻2𝑂 (𝑔)  

Num reator com a capacidade de 10,00 L, foi introduzida, à temperatura de 700 °C, uma mistura gasosa 

inicialmente constituída por 0,300 mol de CO (g) e por 0,300 mol de H20 (g). Quando o sistema químico 

atingiu um estado de equilíbrio à temperatura de 700 °C, existia no reator uma quantidade de CO (g) igual 

a 42,3% da quantidade inicial deste gás. Determine a constante de equilíbrio, Kc, a 700 °C, da reação 

traduzida pela equação química acima apresentada, a partir das concentrações de equilíbrio de cada uma 

das espécies envolvidas na reação. Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos)  

8. O produto iónico da água, Kw, é a constante de equilíbrio definida para a reação de autoionização da 

água que pode ser traduzida por: 

 

O gráfico da figura representa o produto iónico da água, Kw, em função da temperatura.  

 

8.1. Escreve os pares ácido-base conjugados da reação de autoionização da água. (8 pontos) 
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8.2. Determine o pH de uma amostra pura de água à temperatura de 40 °C. Apresente todas as etapas de 

resolução. (10 pontos) 

8.3. O pH de uma amostra pura de água _______ à medida que a temperatura aumenta, ______ alteração 

do caráter neutro da água. (8 pontos) 

(A) aumenta ... havendo  

(B) diminui ... não havendo  

(C) diminui ... havendo  

(D) aumenta ... não havendo  

9. A figura ao lado representa uma centrifugadora, projetada para treinar os astronautas 

e testar a sua reação e tolerância ao processo de descolagem dos vaivéns espaciais, 

uma vez que simula as elevadas acelerações a que estão sujeitos nesse processo. Os 

astronautas são colocados nas extremidades do braço da centrifugadora e, após um 

movimento inicial de rotação muito acelerado para atingirem o valor de aceleração 

desejado, passam a estar sujeitos a um movimento circular uniforme. Para responder 

às questões que se seguem considere apenas o movimento circular uniforme do 

astronauta. 

9.1. Determine o módulo da velocidade angular, em radianos por segundo, de uma centrifugadora com 55,0 

m de diâmetro, que permite aos astronautas experimentarem uma aceleração de 2 g. (10 pontos) 

9.2. O esboço dos gráficos que representam a variação do módulo da velocidade, v, do astronauta e da 

resultante das forças, FR, que sobre ele atuam, em função do tempo, t, são… (8 pontos)
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10. Um osciloscópio é um instrumento muito utilizado no estudo de sinais elétricos. Na figura que se segue 

representam-se dois sinais captados por dois microfones ligados a um osciloscópio, com a mesma base 

temporal para os dois canais. 

 

O sinal A pode ser descrito pela equação: U = 4,0 sen(1,0 π×103 t) (SI). 

10.1. A base de tempo do osciloscópio estava regulada para… (8 pontos) 

(A) 0,5 ms / div  

(B) 2,0 ms / div 

(C) 1,0 ms / div  

(D) 5,0 ms / div 

10.2. Determine o valor do comprimento de onda do sinal B considerando que o sinal se propaga no ar com 

uma velocidade de módulo 343 m/s. Apresente todas as etapas de resolução. (8 pontos) 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 


