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1. O conversor catalítico é um dispositivo usado para reduzir a toxicidade das emissões dos gases de escape 

de um motor de combustão interna. Uma das várias reações que ocorrem é a conversão de monóxido de 

nitrogénio em nitrogénio, de acordo com a seguinte equação química: 

2 NO(g) ⇌ N2(g) + O2(g)  H = −183 kJ 

1.1. Quando uma amostra de 5,00 mol de monóxido de nitrogénio se decompõe em nitrogénio e oxigénio 

gasosos, num recipiente fechado à temperatura T, a quantidade de matéria de nitrogénio na mistura em 

equilíbrio é 2,25 mol. Determine a constante de equilíbrio da reação de conversão de monóxido de nitrogénio 

em nitrogénio à temperatura T. Apresente todas as etapas de resolução. (16 pontos) 

1.2. A conversão de monóxido de nitrogénio em nitrogénio é afetada pela temperatura. Qual é o gráfico que 

traduz a variação da fração molar de nitrogénio produzido em função do tempo, num recipiente fechado, à 

temperatura de 200 ºC e à temperatura de 400 ºC, até o equilíbrio químico ser atingido? (8 pontos) 

 

1.3. Como os gases emitidos pelo motor ficam pouco tempo no conversor (0,1 s a 0,4 s), é necessário que 

as reações que lá ocorrem sejam muito rápidas. Como é se pode alterar a rapidez da reação sem alterar a 

sua extensão? (8 pontos) 

1.4. A energia média das ligações N≡N e O=O são, respetivamente, 946 kJ/mol e 498 kJ/mol. Calcula o 

módulo da energia de ligação na molécula de monóxido de nitrogénio, expressa em kJ/mol. (8 pontos) 

(A) 1261 kJ/mol 

(B) 630,5 kJ/mol 

(C) 2522 kJ/mol 

(D) 813,5 kJ/mol 
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2. A água não é constituída exclusivamente por moléculas de H2O. Qualquer amostra de água, além de 

conter moléculas de H2O contém, também, uma pequena quantidade de catiões oxónio (H3O+) e de aniões 

hidróxido (OH−), uma vez que sofre espontaneamente autoionização, de acordo com a equação química 

seguinte: 

H2O(ℓ) + H2O(ℓ) ⇌ H3O+(aq) + OH−(aq) 

Além disso, a água é um bom solvente. Ao longo do seu percurso pelas diferentes fases do ciclo hidrológico, 

a água retém inúmeras substâncias que podem afetar o seu pH. Considere a figura seguinte que mostra 

parte de uma bacia hidrográfica de um curso de água. 

 

Considere que uma amostra de água do rio extraída no ponto X é analisada, tendo- 

-se registado um valor de pH 5,30, a 25 C. 

2.1. Na tabela seguinte indicam-se os valores de pH, resultantes exclusivamente da autoionização da água, 

para diversas temperaturas: 

Temperatura / C 20 25 30 35 40 

pH da água 7,12 7,03 6,96 6,87 6,72 

Com base nessa informação, indique, justificando, como varia o produto iónico da água, Kw, em função da 

temperatura. (16 pontos) 

2.2. Na amostra de água do rio extraído no ponto X verificam-se as relações… (8 pontos) 

(A) [H3O+] > [OH−] e [H3O+] > 1,0  10−7 

(B) [H3O+] < [OH−] e [H3O+] > 1,0  10−7 

(C) [H3O+] < [OH−] e [H3O+] < 1,0  10−7 

(D) [H3O+] > [OH−] e [H3O+] < 1,0  10−7 

2.3. Calcule a concentração de anião hidróxido na água do rio extraída no ponto X, à temperatura de 25 ºC. 

Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos) 

2.4. Com as chuvas, os produtos químicos usados para aumentar o pH do solo contaminam os lençóis 

freáticos. Assim, o pH da água em Y aumentou, momentaneamente, para 5,70. Qual é a razão entre a 

concentração de catião hidrónio da água em Y nesse momento e a concentração de catião hidrónio da água 

do rio recolhida em X? Apresente o resultado com dois algarismos significativos. (12 pontos) 
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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: 

4 KO2(s) + 2 CO2(g) → 2 K2CO3(s) + 3 O2(g) 

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

3.1. O volume de oxigénio libertado, em condições PTN, a partir de 5,0 g de KO2 foi de: (8 pontos) 

(A) 0,070 L 

(B) 0,053 L 

(C) 1,18 L 

(D) 2,10 L 

3.2. Um adulto inala, em média, cerca de 7,5 L / min de ar, em condições PTN, mas apenas 5,0% desse 

volume em oxigénio é totalmente consumido. Calcule a massa mínima de KO2 que será necessário inserir 

no aparelho de forma a permitir a sobrevivência de uma pessoa durante dez minutos em situação de 

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

4. O pentóxido de nitrogénio, N2O5, é uma das substâncias responsáveis pela chuva ácida pois, em solução 

aquosa, dá origem ao ácido nítrico. A sua presença na atmosfera resulta da ação oxidativa do oxigénio, O2, 

sobre o dióxido de nitrogénio, NO2. A reação, em sistema fechado, pode ser traduzida por: 

4 NO2(g) + O2(g) ⇌ 2 N2O5(g) 

A figura seguinte traduz a evolução, ao longo do tempo, da concentração de todas as espécies químicas da 

mistura reacional, à temperatura T. 

 

4.1. Identifique os compostos representados pelas letras A, B e C, respetivamente: (8 pontos) 

(A) NO2, O2, N2O5 

(B) N2O5, NO2, O2 

(C) O2, NO2, N2O5 

(D) N2O5, O2, NO2 
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4.2. Com base na informação fornecida na figura, pode afirmar-se que nessas condições, o sistema atingiu 

o equilíbrio ao fim de __________ e que a constante de equilíbrio da reação considerada, à temperatura T, 

é __________ a um. (8 pontos) 

(A) … 15,0 min … superior 

(B) … 15,0 min … inferior 

(C) … 5,0 min … inferior 

(D) … 5,0 min … superior 

4.3. Atendendo ao sentido que ocorreu a reação à temperatura T, selecione a opção correta: (8 pontos) 

(A) O quociente da reação aos 0 segundos foi inferior à constante de equilíbrio. 

(B) O quociente da reação aos 5 segundos foi inferior à constante de equilíbrio. 

(C) O quociente da reação aos 5 segundos foi igual à constante de equilíbrio. 

(D) O quociente da reação aos 0 segundos foi superior à constante de equilíbrio. 

4.4. O equilíbrio químico e um equilíbrio dinâmico porque, naquele estado, … (8 pontos) 

(A) … as propriedades macroscópicas do sistema permanecem constantes. 

(B) … a concentração dos produtos é igual à concentração dos reagentes. 

(C) … a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. 

(D) … a reação não é completa, coexistindo reagentes e produtos no final da reação. 

5. Um pequeno bloco, de massa 100 g, é lançado no plano inclinado, representado na figura, com uma 

velocidade de 3 m/s, a partir do ponto O.                                

 

Considere desprezável o atrito entre o bloco e o plano inclinado. 

5.1. O valor da aceleração do bloco é: (8 pontos) 

(A) 5 m/s2 

(B) 10 m/s2 

(C) 0,5 m/s2 

(D) 8,6 m/s2 

5.2. Calcule a distância total percorrida pelo bloco desde que é lançado até voltar a atingir de novo o ponto 

O. Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos) 
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6. Considere uma roda, de raio 25 cm, que gira em torno do seu eixo, com movimento circular e uniforme. 

6.1. Selecione o gráfico que pode representar o modo como varia o módulo da aceleração de um ponto da 

periferia da roda ao longo do tempo. (8 pontos) 

 

6.2. Numa dada situação, a roda executa 30 rotações por minuto (rpm). Selecione a opção correta. (8 pontos) 

(A) O período do movimento da roda é 0,33 s. 

(B) A frequência do movimento da roda é 30 Hz. 

(C) O valor da velocidade angular da roda é π
1rad s−

 .  

(D) O ângulo ao centro,  , descrito durante uma volta completa pela roda, seria diferente se o raio da 

roda fosse diferente.  

7. Na figura encontram-se representadas as linhas de campo associadas ao campo elétrico em três 

situações diferentes. 

 

Das seguintes afirmações, selecione a correta. (8 pontos) 

(A) O módulo do campo elétrico em P’ é igual ao módulo do campo elétrico em P, se a distância dos 

pontos P e P’ ao ponto O for igual nos dois casos.  

(B) Uma partícula de carga q > 0, colocada em P’’ com velocidade inicial com a mesma direção e sentido 

das linhas de campo, e apenas sujeita à força elétrica (força gravítica desprezável) vai ter um 

movimento uniforme.  

(C) Uma partícula de carga q < 0, colocada em repouso no ponto P’’, sujeita apenas à força elétrica, vai 

adquirir movimento uniformemente acelerado.  

(D) Uma partícula de carga q > 0, colocada em P com uma velocidade inicial dirigida para O, e sujeita 

apenas à força elétrica, vai ter um movimento uniformemente retardado. 
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8. Um feixe de luz, de frequência 3,9×1014 Hz, incide na superfície de separação vidro/água, na direção 

indicada na figura. 

 

Calcule o comprimento de onda do feixe de luz no vidro. Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos) 

FIM 
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