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1. A densidade relativa de um metal foi determinada experimentalmente por picnometria de sólidos. O 

procedimento experimental incluiu as pesagens A, B e C, efetuadas a 20 ºC, que estão representadas na 

figura. 

 

Fez-se a tara da balança, de modo a descontar a massa do vidro de relógio nas pesagens A e B. 

1.1. Indique a incerteza de leitura da balança utilizada. (8 pontos) 

1.2. Explique como se pode obter a densidade relativa do metal constituinte da amostra a partir das 

determinações efetuadas (mA, mB e mC). Apresente, num texto estruturado e com linguagem científica 

adequada, a explicação solicitada. No texto, deverá incluir a definição de densidade relativa de um metal. 

(10 pontos) 

1.3. O valor da densidade relativa do metal constituinte da amostra, obtido experimentalmente, foi 12,4. O 

valor tabelado da densidade relativa desse metal é 11,3 (a 20 ºC). Qual das expressões seguintes permite 

calcular o erro percentual (erro relativo, em percentagem) que afeta o valor experimental da densidade 

relativa do metal constituinte da amostra? (8 pontos) 

 

1.4. Indique, justificando se a densidade do metal foi resultado de uma medição direta ou indireta. (8 pontos) 
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2. No decurso de um trabalho laboratorial, um grupo de alunos preparou, com rigor, 

250,00 cm3 de uma solução aquosa, por pesagem de uma substância sólida. Na figura 

está representado um balão volumétrico calibrado de 250 mL, semelhante ao utilizado 

pelos alunos na preparação da solução. No balão estão indicadas a sua capacidade, a 

incerteza associada à sua calibração e a temperatura à qual esta foi efetuada. No colo 

do balão está marcado um traço de referência em todo o perímetro. 

2.1. Tendo em conta as indicações registadas no balão volumétrico, indique o intervalo 

de valores no qual estará contido o volume de líquido a ser medido com este balão, à 

temperatura de 20 °C. (8 pontos) 

2.2. Os alunos deverão ter alguns cuidados ao efetuarem a leitura do nível de líquido no 

colo do balão, de modo a medirem corretamente o volume de solução aquosa preparada. 

Selecione a opção que corresponde à condição correta de medição. (8 pontos) 

 

2.3. O grupo de alunos teve que preparar, com rigor, 250,00 cm3 de solução de tiossulfato de sódio penta-

hidratado, Na2S203 • 5H20 (aq) de concentração 3,00 x 10-2mol dm-3, por pesagem do soluto sólido. Calcule 

a massa de tiossulfato de sódio penta-hidratado que foi necessário pesar, de modo a preparar a solução 

pretendida. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

3. No laboratório, um aluno preparou, com rigor, uma solução aquosa de cloreto de sódio, a partir do 

reagente sólido. 

3.1. Para preparar a solução, o aluno mediu a massa necessária de cloreto de sódio, NaCl, utilizando uma 

balança digital que apresentava uma incerteza de leitura de 0,01 g. Dos seguintes valores de massa, qual 

deve o aluno ter registado? (8 pontos) 

(A) 8,341 g 

(B) 8,3 g 

(C) 8,34 g 

(D) 8 g 

3.2. O volume de solução preparada foi 250,0 cm3. Apresente o valor acima referido expresso em dm3, 

mantendo o número de algarismos significativos. (8 pontos) 

3.3. Descreva o procedimento experimental seguido na preparação da solução de cloreto de sódio, referindo, 

sequencialmente, as principais etapas envolvidas nesse procedimento. (10 pontos) 

4. Numa atividade laboratorial, um grupo de alunos preparou, com rigor, 100,00 cm3 de uma solução aquosa 

de sulfato de cobre (II), CuS04, de concentração 0,400 mol dm-3, por dissolução de sulfato de cobre (II) 

penta-hidratado, CuS04 • 5 H2O, sólido. 

4.1. Calcule a massa de sulfato de cobre penta-hidratado que foi necessário medir, para preparar essa 

solução. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 
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4.2. De modo a pesar o sulfato de cobre penta-hidratado necessário para preparar a solução, os alunos 

colocaram um gobelet sobre o prato de uma balança. Identifique a peça de material de laboratório que deve 

ser utilizada para transferir o sulfato de cobre penta-hidratado sólido para o gobe/et. (8 pontos) 

4.3. Ao prepararem a solução, os alunos deixaram o menisco do líquido ultrapassar o traço de referência do 

balão volumétrico. Qual é a atitude correta a tomar numa situação como essa? (8 pontos) 

(A) Ignorar o facto, uma vez que o colo do balão é estreito. 

(B) Adicionar um pouco mais de soluto à solução preparada. 

(C) Acertar o menisco pelo traço de referência, retirando líquido com papel absorvente. 

(D) Preparar uma nova solução, a partir do soluto sólido. 

5. No laboratório da escola surgiram dois frascos de substância, X e Y, no estado líquido à temperatura 

ambiente, mas cujos rótulos estavam degradados. De acordo com o inventário do laboratório tais 

substâncias só podiam ser o tetraclorometano e o metanol. Assim, propôs-se a um grupo de alunos que, 

com base nos conhecimentos sobre miscibilidade de líquidos adquiridos durante as aulas teóricas, 

procurassem identificar os dois líquidos. Os alunos começaram por investigar quais eram as fórmulas de 

estrutura das duas substâncias referidas e as respetivas geometrias, tendo obtido os dados da tabela 

seguinte. 

 
5.1. Quais as ligações intermoleculares que predominam entre as moléculas de tetraclorometano? (8 pontos) 

(A) Dipolo permanente - dipolo permanente 

(B) Forças de dispersão de London 

(C) Ligações de Hidrogénio 

(D) Dipolo permanente – dipolo induzido 

5.2. Quais as ligações intermoleculares que predominam entre as moléculas de metanol? (8 pontos) 

(A) Forças de dispersão de London 

(B) Ligações de Hidrogénio 

(C) Dipolo permanente – dipolo permanente 

(D) Dipolo permanente – dipolo induzido 

5.3. Os alunos recorreram a dois solventes, água e ciclo-hexano, para tentarem dissolver as substâncias X 

e Y. Os resultados obtidos na atividade experimental estão apresentados na tabela. 

 

Face aos resultados obtidos identifica as substâncias X e Y. Apresente num texto todos as aspetos 

relevantes para a resposta pretendida, usando linguagem científica adequada. (12 pontos) 
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6. Supõe que um grupo de alunos pretendia determinar experimentalmente o volume e a 

massa de uma gota de água. A partir deste último dado, pretendia, ainda, calcular o 

número, aproximado, de moléculas de água presentes em cada gota. Após a realização 

da atividade laboratorial, e usando os materiais da figura os alunos obtiveram os dados 

que constam da tabela seguinte. 

 

6.1. Seleciona a opção que indica o valor correto do volume de água recolhida no gobelé. (8 pontos) 

(A) (5,5 ± 0,05)𝑚𝐿 

(B) (5,50 ± 0,05)𝑚𝐿 

(C) (5,5 ± 0,025)𝑚𝐿 

(D) (5,50 ± 0,025)𝑚𝐿 

6.2. Calcula o número de moléculas de água existente numa gota de água. Apresenta o resultado com o 

número adequado de algarismos significativos. Apresenta todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

7. Uma técnica analítica simples usada para identificar a presença de certos elementos químicos numa 

amostra é o teste de chama ou análise elementar por via seca. 

7.1. Indica uma vantagem associada à utilização deste teste. (8 pontos) 

7.2. Indica duas limitações associadas à utilização deste teste. (8 pontos) 

7.3. Na realização deste teste torna-se necessário ter em atenção o controlo de variáveis. Indica duas 

variáveis de controlo na realização deste teste. (8 pontos) 

8. Foi pedido a um aluno que preparasse, com rigor, 50,0 cm3 de uma solução aquosa de cloreto de sódio, 

NaCl, de concentração 0,23 mol/dm3, a partir da solução inicialmente preparada de concentração 5,71x10-1 

mol/dm3. 

8.1. Calcule o volume de solução inicial necessário para preparar o volume referido de solução diluída de 

cloreto de sódio. Apresente todas as etapas de resolução. (8 pontos) 

8.2. Descreva o procedimento experimental seguido na preparação da solução diluída de cloreto de sódio, 

referindo, sequencialmente, as três principais etapas envolvidas nesse procedimento. (10 pontos) 
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