
 
 

 

P
ág

in
a1

 

 
1. Considere o esquema químico seguinte: 

𝐴ℓ (𝑠) + 𝑀𝑛𝑂(𝑠) → 𝐴ℓ2𝑂3(𝑠) + 𝑀𝑛(𝑠) 

1.1. A variação do número de oxidação do alumínio é de: (8 pontos) 

(A) + 3 

(B) – 3 

(C) 0 

(D) + 2 

1.2. Selecione a opção que traduz a semi-equação de oxidação: (8 pontos) 

(A) 𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝑀𝑛(𝑠) 

(B) 𝑀𝑛2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑛(𝑠) + 2𝑒− 

(C) 𝐴ℓ(𝑠)(𝑎𝑞) → 𝐴ℓ3+ + 3𝑒− 

(D) 𝐴ℓ(𝑠)(𝑎𝑞) + 3𝑒− → 𝐴ℓ3+ 

2. Ligas metálicas de chumbo, Pb, e de zinco, Zn, foram mergulhadas em soluções que continham os 

catiões Cu2+ e Pb2+, conforme se representa na figura seguinte: 

 

Ao fim de algum tempo verificou-se o aparecimento de um depósito de cobre nas situações A e B e o 

aparecimento de um depósito de chumbo, na situação C. 

2.1. De acordo com as situações apresentadas pode afirmar-se que: (8 pontos) 

(A) O ião Cu2+ é oxidado pelo chumbo. 

(B) O zinco metálico é reduzido pelo ião Cu2+. 

(C) O ião Cu2+ atua como agente redutor na presença do chumbo metálico. 

(D) O zinco metálico atua como agente redutor quando é inserido na solução de Cu2+. 

2.2. Seleciona a opção que completa a afirmação seguinte: “Na situação B, o zinco metálico é (__) pelo 

que (__) dois eletrões.” (8 pontos) 

(A) Oxidado… perde. 

(B) Oxidado… ganha. 

(C) Reduzido… perde. 

(D) Reduzido… ganha. 

2.3. A espécie que apresenta um maior poder redutor é: (8 pontos) 

(A) 𝑍𝑛 

(B) 𝑃𝑏 

(C) 𝐶𝑢 

(D) 𝑁ã𝑜 ℎá 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟. 

 

10ª Ficha de Avaliação de Conhecimentos Turma: 11ºA 

Física e Química A - 11ºAno (Versão 1) 
Professora Paula Melo 

Silva 

Data: 4 de junho      Ano Letivo: 2018/2019 135 + 15 min 



 
 

 

P
ág

in
a2

 

3. Considere três soluções aquosas saturadas de cloreto de chumbo, 𝑃𝑏𝐶ℓ2, cloreto de prata, 𝐴𝑔𝐶ℓ, e de 

iodeto de prata, 𝐴𝑔𝐼, à temperatura de 25ºC. 

𝑆(𝑃𝑏𝐶ℓ2) = 0,017 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3     𝐾𝑠(𝐴𝑔𝐼) = 8,3 × 10−17     𝐾𝑠(𝐴𝑔𝐶ℓ) = 1,8 × 10−10 

3.1. Considere 250,0 mL de uma solução de cloreto de chumbo saturada, a 25ºC, calcule a quantidade de 

iões presentes na solução provenientes da dissolução do sal. (8 pontos) 

(A) 0,00425 𝑚𝑜𝑙 

(B) 0,00850 𝑚𝑜𝑙 

(C) 0,01275 𝑚𝑜𝑙 

(D) 4,25 𝑚𝑜𝑙 

3.2. O valor da constante do produto de solubilidade do cloreto de chumbo, à temperatura de 25ºC, é: (8 

pontos) 

(A) 2,9 × 10−4 

(B) 1,6 × 10−1 

(C) 2,0 × 10−5 

(D) 1,0 × 10−5 

3.3. Os sais iodeto de prata e cloreto de prata têm ambos o ião prata em comum. Calcule a razão entre a 

solubilidade dos dois sais. (8 pontos) 

(A) 𝑆(𝐴𝑔𝐶ℓ) = 1,5 × 103 𝑆(𝐴𝑔𝐼) 

(B) 𝑆(𝐴𝑔𝐶ℓ) = 2,1 𝑆(𝐴𝑔𝐼) 

(C) 𝑆(𝐴𝑔𝐶ℓ) = 2,1 × 106 𝑆(𝐴𝑔𝐼) 

(D) 𝑆(𝐴𝑔𝐶ℓ) = 4,6 × 10−7 𝑆(𝐴𝑔𝐼) 

4. Adicionaram-se 50 mL de uma solução aquosa de sulfato de potássio, 𝐾2𝑆𝑂4, de concentração 3,0 ×

10−2 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3, a 100 mL a uma solução aquosa de cloreto de bário, 𝐵𝑎𝐶ℓ2, de concentração 4, 0 ×

10−2 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3. Verifica se ocorre ou não a precipitação de um sal. Apresente todas as etapas de resolução. 

𝐾𝑠(𝐵𝑎𝑆𝑂4) = 1,1 × 10−10(16 pontos)   

5. O gráfico seguinte mostra como varia a solubilidade de alguns sais em água em função da temperatura. 

Considere que 𝜌(á𝑔𝑢𝑎) = 1,0 𝑔/𝑐𝑚3 e que não ocorre variação do volume após a dissolução dos sais. 

 
5.1. Quando, à temperatura de 10ºC se dissolvem 120 g de NaNO3, em 150 mL de água, obtém-se uma 

solução: (8 pontos) 

(A) Saturada. 

(B) Sobressaturada sem precipitado sólido. 

(C) Insaturada. 

(D) Sobressaturada com precipitado sólido. 
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5.2. Indica a opção correta: (8 pontos) 

(A) A dissolução do nitrato de potássio é endotérmica. 

(B) A dissolução do nitrato de potássio é exotérmica. 

(C) A dissolução do sulfato de cério é endotérmica. 

(D) A dissolução do cloreto de potássio é exotérmica. 

5.3. Determina a massa de precipitado que se forma quando uma solução saturada de nitrato de potássio, 

𝐾𝑁𝑂3, com 150 g de água é arrefecida de 70ºC para 40ºC. (8 pontos) 

(A) 80 𝑔 

(B) 120 𝑔 

(C) 160 𝑔 

(D) 40 𝑔 

6. O ácido fluorídrico, 𝐻𝐹, constitui um par conjugado ácido-base com o ião fluoreto, 𝐹−. Uma solução 

aquosa 0,045 mol/dm3 de ácido fluorídrico está 2,0 % ionizada, a 25ºC. 

6.1. Escreve a equação química que traduz a ionização do ácido fluorídrico. (8 pontos) 

6.2. O pH da solução, à temperatura de 25ºC, é: (8 pontos) 

(A) 1,19 

(B) 3,35 

(C) 1,35 

(D) 3,05 

6.3. Calcule o valor da constante de basicidade do ião fluoreto, F-, à temperatura considerada. Apresente 

todas as etapas de resolução. (12 pontos) 

7. O hidróxido de magnésio sólido reage com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio. A reação que 

ocorre é traduzida por:  

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2 𝐻𝐶ℓ(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔𝐶ℓ2(𝑎𝑞) + 2 𝐻2𝑂(𝑙) 

7.1. Considere uma situação em que o rendimento da reação é 70%. Calcule a quantidade de hidróxido de 

magnésio que tem de reagir para ser possível obter, na prática, 2,5 kg de cloreto de magnésio, 𝑀(𝑀𝑔𝐶ℓ2) =

95,21 𝑔/𝑚𝑜𝑙. (8 pontos) 

(A) 26,3 𝑚𝑜𝑙 

(B) 37,5 𝑚𝑜𝑙 

(C) 18,4 𝑚𝑜𝑙 

(D) 340,0 𝑚𝑜𝑙 

7.2. Por quantas orbitais estão distribuídos os eletrões de valência do átomo de magnésio. (8 pontos) 

(A) Uma orbital 

(B) Duas orbitais 

(C) Quatro orbitais 

(D) Seis orbitais 

8. Um pequeno bloco, de massa 250,0 g, é lançado no plano 

inclinado, representado na figura, com uma velocidade de 5,0 m/s, 

a partir do ponto O parando a uma determinada altura 

relativamente à base do plano inclinado. Considere desprezável o 

atrito entre o bloco e o plano inclinado. 

8.1. Calcule a altura, relativamente ao solo, que o corpo sobe no 

plano inclinado até parar. (8 pontos) 

(A) 12,5 𝑚 

(B) 6,3 𝑚 

(C) 1,3 𝑚 

(D) 3,13 𝑚 
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8.2. Calcule a intensidade da força resultante que atua no corpo durante a sua subida no plano inclinado. (8 

pontos) 

(A) 2,5 𝑁 

(B) 1250 𝑁 

(C) 1,25 𝑁 

(D) 0 𝑁 

8.3. Indique se o trabalho do peso foi superior, inferior ou igual à variação da energia cinética durante o 

movimento de subida do corpo no plano inclinado. Apresente as suas conclusões num texto estruturado e 

com linguagem científica adequada. (12 pontos) 

9. Um feixe de luz, de frequência 5,0×1014 Hz, incide na superfície de 

separação vidro/água, na direção indicada na figura. 

9.1. Selecione a opção que apresenta as relações corretas entre as 

velocidades do feixe de luz considerado no vidro e na água e da 

frequência do mesmo: (8 pontos) 

(A) 𝑣𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 = 1,13 𝑣á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝑓𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 = 𝑓á𝑔𝑢𝑎 

(B) 𝑣𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 = 0,90 𝑣á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝑓𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 = 𝑓á𝑔𝑢𝑎 

(C) 𝑣𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 = 1,13 𝑣á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝑓𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 = 0,90 𝑓á𝑔𝑢𝑎 

(D) 𝑣𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 = 0,90 𝑣á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝑓𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 = 1,13 𝑓á𝑔𝑢𝑎 

9.2. Calcule o ângulo de refração da passagem do vidro para a água na situação descrita: (8 pontos) 

(A) 50,3º 

(B) 37,2º 

(C) 47,0º 

(D) 43,0º 

9.3. Calcule o comprimento de onda do feixe considerado na água: (8 pontos) 

(A) 2,3 × 108𝑚 

(B) 1,2 × 1023𝑚 

(C) 3,8 × 1014𝑚 

(D) 4,5 × 10−7𝑚 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 


