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1. Nos laboratórios químicos, as soluções aquosas de amoníaco (NH3), com as quais se trabalha 

habitualmente, são preparadas a partir de soluções aquosas comerciais, em geral muito 

concentradas. 

1.1. Considere uma solução aquosa de amoníaco, de concentração 0,10 mol/dm3. Retiraram-se 

50,0 cm3 dessa solução e transferiu-se esse volume de solução para um balão volumétrico de 250,0 

mL, adicionando-se, em seguida, água destilada até ao traço de referência do balão. A 

concentração da solução de amoníaco obtida será: (8 pontos) 

(A) 2,0 × 10−2𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 

(B) 2,5 × 10−2𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 

(C) 4,0 × 10−2𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 

(D) 5,0 × 10−2𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚−3 

1.2. Considere uma solução aquosa comercial de amoníaco, de concentração 13 mol/dm3 e de 

massa volúmica 0,91 g/cm3, que é posteriormente diluída 5OO vezes. Para preparar 1,0 dm3 da 

solução de amoníaco mais diluída, o volume a utilizar da solução comercial será: (8 pontos) 

(A) 500,0 cm3  

(B) 200,0 cm3  

(C) 20,0 cm3  

(D) 2,0 cm3  

2. Considere uma solução de ácido acético, CH3COOH, de concentração 0,50 mol/dm3. A solução 

considerada foi preparada a partir de uma solução inicial de concentração 4,50 mol/dm3.  

2.1. Qual é o fator de diluição a considerar na preparação da solução de ácido acético de 

concentração 0,50 mol/dm3? (8 pontos) 

(A) 9  

(B) 5  

(C) 4  

(D) 2 

2.2. Qual a quantidade de moléculas de ácido acético que existem em 100 g de solução diluída 

sendo que a massa volúmica da solução de ácido acético é 1,0025 x 103 g dm-3, a 20 °C. Apresente 

todas as etapas de resolução. (16 pontos) 

2.3. Qual é o instrumento de medição de volumes de líquidos que deverá ter sido utilizado na 

medição do volume da solução mais concentrada? (8 pontos) 
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3. Nos laboratórios de Química é frequente a utilização de soluções aquosas de hidróxido de sódio, 

NaOH(aq).  

3.1. Para uma determinada atividade experimental, um grupo de alunos tem de preparar 250 cm3 

de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, com a concentração de 2,00 mol/dm3. 

Calcule a massa de hidróxido de sódio sólido que os alunos devem medir para preparar essa 

solução. Apresente todas as etapas de resolução. (16 pontos) 

3.2. Descreva o procedimento experimental seguido na preparação da solução de hidróxido de 

sódio, referindo, sequencialmente, as três principais etapas envolvidas nesse procedimento. (12 

pontos) 

4. A imagem seguinte diz respeito à medição de volume de 100 gotas de etanol com uma proveta. 

 

4.1. Indique a incerteza associada a esta proveta. (8 pontos) 

4.2. Tendo em conta os algarismos significativos, o volume de etanol deve ser expresso por: (8 

pontos) 

(A) 4,20 mL 

(B) 4,250 mL 

(C) 4 mL 

(D) 4,2 mL 

4.3. Indique o volume de uma só gota de etanol. Apresente o resultado com o número adequado 

de algarismos e apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

5. Para confirmar se um metal era estanho (d=7,31) mediu-se a respetiva densidade relativa por 

picnometria. O quadro seguinte mostra valores obtidos durante essa medição. 

 

5.1. A incerteza associada à balança digital usada é: (8 pontos) 

(A) 1,00 g 

(B) 0,10 g 

(C) 0,1 g 

(D) 0,01 g 
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5.2. Que concluíram os alunos com os resultados obtidos sobre a amostra analisada? Apresente 

todas as etapas de resolução. (16 pontos) 

5.3. Calcule o erro percentual associado ao valor obtido. Apresente a expressão que permite 

calcular o erro percentual. (10 pontos) 

5.4. A presença de bolhas de ar aderentes à parede do picnómetro introduz erro de (___) na 

pesagem, que podem considerar-se erros (___) (8 pontos) 

(A) Medição… aleatórios 

(B) Medição… sistemáticos 

(C) Cálculo… aleatórios 

(D) Cálculo… sistemáticos 

6. Para testar a miscibilidade entre três compostos orgânicos com apenas um carbono e água, um 

grupo de alunos construiu o seguinte quadro para registo das observações. Algumas das 

observações já foram registadas. 

Misturas 
Água  
H2O 

Metanol  
CH3-OH 

Metanal  
CH3=O 

Tetraclorometano 
CCl4 

Água --- A B C 

Metanol  --- --- D Miscível 

Metanal --- --- --- Miscível 

6.1. O tipo de ligações intermoleculares que predominam no metanol, metanal e tetraclorometano 

são, respetivamente: (8 pontos) 

(A) Ligações de hidrogénio, dipolo-dipolo e forças de dispersão de London. 

(B) Forças de dispersão de London, dipolo-dipolo e ligações de hidrogénio. 

(C) Dipolo-dipolo, forças de dispersão de London e forças de dispersão de London. 

(D) Ligações de hidrogénio, forças de dispersão de London e forças de dispersão de London. 

6.2. Como se pode explicar, com base das ligações intermoleculares existentes nos líquidos 

envolvidos a miscibilidade do tetraclometano com o metanol e com o metanal? (16 pontos) 

6.3. As observações A, B, C e D são respetivamente: (8 pontos) 

(A) Miscível, miscível, imiscível, miscível. 

(B) Miscível, imiscível, imiscível, imiscível. 

(C) Imiscível, miscível, miscível, imiscível. 

(D) Imiscível, imiscível, imiscível, imiscível. 
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7. para fazer testes de chama pode utilizar-se como fonte de aquecimento um bico de Busen ou 

uma lamparina. 

 

7.1. Num teste de chama que vantagem tem um bico de Busen em relação a uma lamparina? (8 

pontos) 

7.2. Identifique, pela cor, a zona da chama onde se deve colocar a amostra em estudo: (8 pontos) 

(A) Branco, pois é a zona mais quente da chama. 

(B) Azul, pois é a zona mais quente da chama. 

(C) Branco, pois é a zona mais fria da chama. 

(D) Azul, pois é a zona mais fria da chama. 

7.3. Caso conseguisse observar a parte colorida da chama através de um espetroscópio de bolso 

que tipo de espetro esperaria para ver? (8 pontos) 

(A) Espetro de absorção contínuo. 

(B) Espetro de emissão de riscas. 

(C) Espetro de absorção de riscas. 

(D) Espetro de emissão de contínuo. 
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