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Ficha de Trabalho 9A 

Global 

1. O hidrogénio é produzido industrialmente a partir do metano, segundo uma reação que pode ser representada por: 

 
Considere que a constante de equilíbrio, Kc, desta reação é 292, à temperatura T. Na tabela seguinte, estão registadas 

as concentrações de equilíbrio, à temperatura T, de três dos gases envolvidos naquela reação. 

 

1.1. Qual a concentração de equilíbrio de monóxido de carbono, CO(g), à temperatura T? 

(A) 608,3 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(B) 2,1 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(C) 0,24 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(D) 4,2 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

 

1.2. Qual é o efeito, na quantidade de H2 (g), da diminuição da pressão provocada por um aumento do volume do 

sistema em equilíbrio, admitindo que a temperatura se mantém constante? 

(A) Aumenta 

(B) Diminui 

(C) Mantém-se constante. 

(D) A pressão não afeta a quantidade de hidrogénio. 

 

1.3. Qual o volume de hidrogénio que se obtém, medido em condições PTN, considerando a reação completa de 960 

kg de metano, CH4(g) (M = 16,04 g mol ·1), com excesso de vapor de água? 

(A) 1,4 × 106 𝑑𝑚3 

(B) 1,2 × 105 𝑑𝑚3 

(C) 2,7 × 106 𝑑𝑚3 

(D) 2,7 × 103 𝑑𝑚3 

 

2. O trióxido de enxofre, SO3, pode decompor-se, em fase gasosa, originando dióxido de enxofre, SO2, e oxigénio, O2. 

A reação pode ser traduzida por: 

 
Considere que num recipiente de 2,0 dm3 se introduziram 4,0 mol de SO3(g), à temperatura T. Depois de o sistema 

químico atingir o equilíbrio, verificou-se que apenas 40% da quantidade inicial de SO3(g) tinha reagido. Determine a 

constante de equilíbrio, Kc, da reação considerada, à temperatura T. 

(A) 0,18 

(B) 0,36 

(C) 0,056 

(D) 22,5 
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3. A reação de síntese do amoníaco, muito estudada do ponto de vista do equilíbrio químico, pode ser traduzida por: 

 
Considere que se fez reagir, na presença de um catalisador, 0,500 mol de N2(g) e 0,800 mol de H2(g), num recipiente 

com o volume de 1,00 dm3. Admita que, quando o equilíbrio foi atingido, à temperatura T, existiam no recipiente, além 

de N2(g) e H2(g), 0,150 mol de NH3(g). Calcule o rendimento da reação de síntese. 

(A) 18,75% 

(B) 28,3% 

(C) 35,3% 

(D) 15% 

 

4. Indique quais das quantidades seguintes correspondem a 2,00 mol de CO2. 

(A) 12,0 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(B) 6,02 × 1023 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(C) 44,0 𝑔 𝑑𝑒  𝑑𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(D) 4,00 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒  á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑔é𝑛𝑖𝑜 

 

5. Sabendo que 24,0 g de um gás ocupam um volume de 16,8 dm3 nas condições PTN determine a massa molar do 

gás. 

 

6. O cloreto de prata pode ser obtido por reação do cloreto de zinco com uma solução de nitrato de prata de acordo 

com a equação química seguinte: 

 

𝑍𝑛𝐶𝑙2(𝑠) + 2 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)(𝑎𝑞) + 2 𝐴𝑔𝐶𝑙 (𝑠) 

 

6.1. Calcule o volume de solução de nitrato de prata (AgNO3) de concentração 0,30 mol/dm3 necessária para reagir 

com 12,3 g de cloreto de zinco. 

6.2. Calcule a quantidade máxima de cloreto de prata que pode ser obtida na reação. 

 

7. A reação de combustão do metano pode ser traduzida pela seguinte equação química: 

𝐶𝐻4(𝑔) +  2 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂 (𝑔) 

Admitindo um rendimento de 86% calcule as quantidades de metano e de oxigénio necessárias para a obtenção de 

5,00 mol de dióxido de carbono. 

 

8. Considere a reação representada pela equação química seguinte: 

2𝐻2(𝑔) +  𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) 

Determine a variação da entalpia da reação recorrendo aos valores de energias de ligação apresentadas na tabela 

seguinte e classifique a reação do ponto de vista energético. 

 

Ligação H-H O=O O-H 

Energia kJ/mol 436 498 464 

 

9. A reação de hidrogenação do acetileno, C2H2, pode ser representada pela seguinte equação química: 

𝐶2𝐻2(𝑔) + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶2𝐻6(𝑔)   ∆𝐻 = −294𝑘𝐽 

Determine o valor médio da energia de ligação C≡C no acetileno sabendo que:  

Ligação C-H H-H C-C 

Energia kJ/mol 413 436 347 
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10. O gráfico representa, a uma dada temperatura, a variação no tempo da 

concentração dos reagentes e dos produtos para a reação:  

 

𝐻2(𝑔) + 𝐼2(𝑔) ⇄ 2𝐻𝐼 (𝑔) 

 

10.1. Indique as concentrações iniciais dos reagentes. 

10.2. O equilíbrio atinge-se no instante te. Porquê? 

10.3. Determine o valor da constante de equilíbrio. 

 

11. Introduziram-se 0,20 mol de brometo de iodo (IBr) num recipiente de 1,00 L a uma 

determinada temperatura. O IBr reagiu de acordo com a equação química seguinte: 

 

2 𝐼𝐵𝑟 (𝑔)  ⇄  𝐼2(𝑔) +  𝐵𝑟2(𝑔)  

 

Sabendo que a constante de equilíbrio da reação à temperatura considerada é de 0,026: 

 

11.1. Preveja, justificando, se no equilíbrio predominam os reagentes ou os produtos. 

11.2. Calcule as concentrações das espécies presentes no equilíbrio. 

 

12. Num recipiente com o volume de 2,0 L introduziu-se uma certa quantidade de óxido de diazoto (N2O) e de hidrazina 

(N2H4). A reação entre estas duas espécies tem uma constante de equilíbrio igual a 8,9×10-4, à temperatura de 25ºC e 

pode ser representada pela equação química seguinte: 

 

2 𝑁2𝑂 (𝑔) +  𝑁2𝐻4(𝑔) ⇄ 3𝑁2(𝑔) + 2 𝐻2𝑂 (𝑔) 

 

12.1. Indique, justificando, se no equilíbrio predominam os reagentes ou os produtos. 

12.2. Sabendo que no equilíbrio as quantidades de N2O e N2H4 são iguais a 0,80 mol e a 1,90 mol respetivamente 

calcule as concentrações de N2 e H2O. 

13. A preparação industrial do metanol é um processo exotérmico que pode ser representado por: 
 

𝐶𝑂 (𝑔) + 2 𝐻2(𝑔) ⇄ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 (𝑔)  ∆𝐻 < 0 
 

Classifique cada uma das seguintes afirmações como verdadeira ou falsa. 

 

(A) O aumento da pressão favorece a formação de metanol. 

(B) A constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura. 

(C) Se for removido CO do sistema a reação evolui no sentido direto. 

(D) A adição de um catalisador faz aumentar o valor da constante de equilíbrio. 

 

14. A reação do dióxido de enxofre com o oxigénio é um processo exotérmico que pode ser representado pela equação 

química seguinte: 

2 𝑆𝑂2(𝑔) +  𝑂2(𝑔) ⇄ 2 𝑆𝑂3 (𝑔) 

Indique como varia: 

(A) A concentração de SO2 no equilíbrio quando a temperatura aumenta. 

(B) A concentração de O2 no equilíbrio quando a pressão aumenta. 

(C) A concentração de SO3 no equilíbrio se for retirado SO2. 

(D) A constante de equilíbrio quando a temperatura diminui. 

(E) A concentração de SO3 no equilíbrio quando se adiciona um catalisador. 
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15. Considere o movimento de uma pedra lançada verticalmente para cima de uma altura de 0,50 m do solo, com uma 

velocidade inicial de valor 25,0 m/s.  Despreze a resistência do ar. 

15.1. Determine o tempo que a pedra demora a atingir a altura máxima. 

15.2. Determine o valor da velocidade com que a pedra chega ao solo. 

16. Um paraquedista salta de um avião e aproximadamente a meio do 

seu salto abre o paraquedas. A forma como o valor da velocidade do 

paraquedista varia com o tempo desde o início do salto até que ele chega 

ao solo pode ser observado no gráfico ao lado. Observe atentamente o 

gráfico e classifique as frases seguintes como verdadeiras ou falsas. 

(A) Do ponto O ao ponto A do gráfico verifica-se um aumento progressivo de resistência do ar que atua no paraquedas. 

(B) Entre os pontos O e A do gráfico o paraquedista movimenta-se sempre com movimento retilíneo uniformemente acelerado. 

(C) No troço AB do gráfico a resistência do ar que atua no paraquedista é nula. 

(D) O paraquedista movimenta-se com movimento retilíneo e uniforme entre os pontos A e B do gráfico. 

(E) No troço BC do gráfico a resultante das forças que atua no paraquedista tem o sentido da força de resistência do ar. 

(F) Entre os pontos B e C do gráfico o paraquedista movimenta-se sempre com movimento retilíneo e uniformemente retardado. 

(G) No troço CD do gráfico o valor da resistência do ar é igual ao valor do peso do paraquedista. 

(H) O paraquedista chega ao solo no ponto D do gráfico. 

17. Considere um automóvel que descreve uma trajetória circular com uma velocidade linear constante cujo valor é 25 

m/s. O raio da trajetória mede 75 m. 

17.1. Calcule o valor da aceleração centrípeta. 

17.2. Determine a velocidade angular. 

17.3. Qual o ângulo descrito em graus em 5 s de movimento? 

18. A figura seguinte representa a propagação de um sinal numa 

dada direção de um determinado meio.  

18.1. Sabendo que a direção de propagação da onda coincide com o eixo 

horizontal (x) classifique a onda representada face à relação existente 

entre a direção da perturbação que ela provoca. 

18.2. Calcule o comprimento de onda. 

18.3. Se a crista A demorar 6,0 s a atingir o ponto B determine a frequência deste sinal. 

18.4. Determine a velocidade de propagação do sinal no meio considerado. 

18.5. Escreva a equação que traduz a variação da posição com o tempo de um ponto do meio devido à propagação da onda 

representada considerando que A tem o valor de 1,5 m. 

Bom trabalho Jovens 

Cientistas  

Paula Melo Silva 


