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1. O ácido fluorídrico, HF (aq), é um ácido fraco cuja reação de ionização em água pode ser traduzida por: 

𝐻𝐹 (𝑎𝑞)  + 𝐻2𝑂 ( 𝑙 ) ⇄ 𝐹− (𝑎𝑞 )  + 𝐻3𝑂+ (𝑎𝑞 ) 

Considere uma solução de ácido fluorídrico, de concentração 0,080 mol dm-3. A 25 ºC, o pH dessa solução 

é 2,14. 

1.1. Determine a constante de acidez do ácido fluorídrico, a 25 ºC. Apresente todas as etapas de resolução. 

(10 pontos) 

1.2. Conclua como variará a quantidade de ácido ionizado em solução se, à solução de ácido fluorídrico, a 

temperatura constante, forem adicionadas algumas gotas de uma solução concentrada de uma base forte. 

Apresente, num texto estruturado e com linguagem científica adequada, a fundamentação da conclusão 

solicitada. (10 pontos) 

1.3. Escreva a equação química que traduz a reação da base conjugada do ácido fluorídrico com a água. (6 

pontos) 

1.4. Pretende-se preparar 500 cm3 de uma solução de HF (aq), (M=20,01 g/mol), de concentração em massa 

0,04 g/dm3 a partir da solução de concentração 0,08 mol/dm3. Determine o volume da solução de 

concentração 0,08 mol/dm3 que é necessário medir para preparar a solução pretendida. Apresente todas as 

etapas de resolução. (10 pontos) 

1.5. Na molécula HF, existem, no total, (__) pares de eletrões de valência, dos quais (__) pares são não 

ligantes. (6 pontos) 

(A) quatro ... dois 

(B) oito ... três  

(C) oito ... dois  

(D) quatro ... três  

1.6. Os átomos de flúor e de cloro, no estado fundamental, têm o mesmo número de: (6 pontos) 

(A) orbitais semipreenchidas. 

(B) eletrões em orbitais s.  

(C) eletrões em orbitais do cerne do átomo.  

(D) orbitais completamente preenchidas.  

2. O ácido clorídrico, HCl (aq), é um ácido forte e o ácido acético, CH3COOH (aq), é um ácido fraco. 

2.1. Considere duas soluções, uma de ácido clorídrico e outra de ácido acético, com o mesmo pH, a 25 ºC. 

Pode-se concluir que: (6 pontos) 

(A) as duas soluções têm a mesma concentração.  

(B) a concentração da solução de ácido clorídrico é inferior à concentração da solução de ácido acético.   

(C) a concentração da solução de ácido clorídrico é superior à concentração da solução de ácido acético. 

(D) as duas soluções têm a mesma quantidade de ácido dissolvido. 
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2.2. Uma solução I de HCl (aq) tem uma concentração que é o dobro da concentração de uma solução II, 

do mesmo ácido. Uma amostra da solução I e uma amostra da solução II, de igual volume, foram tituladas 

com NaOH (aq), de concentrações, respetivamente, cB e 4cB. Considere que VBI e VBII são os volumes de 

titulante gastos, respetivamente, até ao ponto de equivalência da titulação da amostra da solução I e até ao 

ponto de equivalência da titulação da amostra da solução II. Qual é a relação entre VBI e VBII? (6 pontos) 

 

2.3. Considere a molécula de CH3COOH e selecione a opção que completa corretamente a frase seguintes: 

A representação da molécula através da notação de Lewis apresenta (__) eletrões de valência, dos quais 

(__) são ligantes, podemos classificar organicamente a molécula como um (__). (6 pontos) 

(A) 16… 16… aldeído. 

(B) 16… 14… ácido carboxílico. 

(C) 24… 16… ácido carboxílico. 

(D) 24… 14… aldeído. 

3. Considere a reação representada pela seguinte equação química: 

         4 3 2 22 NH C aq CaO s 2 NH g CaC aq H O   
 

Num recipiente misturou-se 1,00 L de solução aquosa de cloreto de amónio de concentração 0,100 mol/L 

com 56,1 g de óxido de cálcio (M=56,08 g/mol) e obtiveram-se 2,00 L de amoníaco gasoso (PTN). 

3.1. Justifique qual é o reagente limitante. (10 pontos) 

3.2. Selecione a opção que traduz o valor aproximado do rendimento da reação. (6 pontos) 

(A) 50% 

(B) 56% 

(C) 79%  

(D) 89% 

4. O suco gástrico tem pH=2,0. Este pH deve-se maioritariamente à presença de HCl no estômago. 

Diariamente são produzidos cerca de 2,5 dm3 de suco gástrico (em média). Indique a quantidade de H+ (aq) 

é produzida no estômago por dia (em média). (6 pontos) 

(A) 0,025 mol 

(B) 0,000025 mol 

(C) 5 mol 

(D) 0,04 mol 

5. A reação entre iodo e hidrogénio origina iodeto de hidrogénio. Se a reação ocorrer em sistema fechado, 

ao fim de algum tempo atinge-se o equilíbrio químico de acordo com a equação:  

H2(g) + I2(g) ⇌ 2 HI(g)        H = 51,8 kJ 
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Na figura encontra-se representada a variação das concentrações dos componentes da mistura ao longo da 

reação que ocorre num vaso fechado de 2,0 dm3, à temperatura, T, constante. 

 

5.1. À temperatura T, o valor de Kc para esta reação é (__), verificando-se que no instante t a reação evoluir 

no sentido direto, uma vez que (__). (6 pontos) 

(A) … 7,78  10- 3 … Qc < Kc    

(B) … 7,78  10- 3 … Qc > Kc  

(C) … 1,28  102 … Qc > Kc   

(D) … 1,28  102 … Qc < Kc  

5.2. Para atingir o equilíbrio mais rapidamente e aumentar o rendimento do processo é necessário, 

respetivamente, … (6 pontos) 

(A) … adicionar um catalisador adequado e aumentar a temperatura do sistema.  

(B) … aumentar a pressão do sistema e adicionar um catalisador adequado.  

(C) … adicionar um catalisador adequado e diminuir a temperatura do sistema.  

(D) …adicionar um catalisador adequado e aumentar a pressão do sistema. 

 

5.3. Se num recipiente fechado de 2,0 dm3, à temperatura T, se encontrarem em equilíbrio 0,20 mol de H2 e 

0,25 mol de I2, qual será a concentração de HI neste novo estado de equilíbrio? Apresente todas as etapas 

de resolução. (10 pontos) 

6. Em laboratório, realizou-se a titulação de uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCℓ, com uma solução 

padrão de hidróxido de sódio, NaOH, 0,223 mol dm- 3. A solução aquosa de NaOH foi colocada na bureta e 

progressivamente adicionada a 25,00 cm3 da solução aquosa de HCℓ previamente pipetada para um balão 

de Erlenmeyer.  

6.1. No final da titulação determinou-se a concentração da solução aquosa de ácido clorídrico. O valor 

encontrado foi 0,201 mol dm- 3. Qual foi o volume de titulante utilizado até atingir o ponto de equivalência? 

(6 pontos) 

(A) 44,4 mL 

(B) 22,5 mL 

(C) 28,0 mL 

(D) 1,1 mL 
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6.2. Qual é o esboço do gráfico que traduz a variação de pH da solução titulada em função do volume de 

titulante adicionado? (6 pontos) 

 

6.3. Justifique a seguinte afirmação: “Substituindo o titulante por uma solução aquosa de amoníaco verifica-

se que, no ponto de equivalência, o pH será inferior a 7, porque a solução aquosa do sal apresenta caráter 

ácido.” (10 pontos) 

7. Uma bola, de massa 200 g, é atirada verticalmente para cima por uma criança, de uma altura acima do 

nível do solo. A altura máxima atingida pela bola foi 5,6 m em relação ao solo.  Considere desprezável a 

resistência do ar. 

 

7.1. Selecione o gráfico que melhor traduz a relação entre o módulo da velocidade, v, e o tempo, t, a partir 

do instante em que a bola é atirada pela criança até embater o solo. (6 pontos) 

 

7.2. A velocidade com que a bola chega ao solo: (6 pontos)  

(A) 10,6 m/s 

(B) 112 m/s 

(C) 7,5 m/s 

(D) 5,3 m/s  

7.3. Após chegar à altura de 5,6 m, a bola começou um movimento de queda até chegar ao solo. No embate 

com o solo, a bola perdeu cerca de 24% da energia mecânica que tinha antes da colisão. Depois dessa 

colisão, a bola ressaltou. Determine o módulo da velocidade com que a bola saiu do solo após o embate. 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

7.4. A criança decide colocar a bola no chão e chutá-la, fazendo com esta percorra uma trajetória retilínea 

no solo. No entanto, reparou que a sua velocidade permanecia constante. Conclua o valor da intensidade 

da resultante das forças de atrito a atuar na bola.  Apresente num texto a justificação da conclusão solicitada. 

(10 pontos) 
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8. Uma pilha não é mais do que um gerador de corrente elétrica contínua. Contudo, a que é fornecida nas 

nossas casas pelas centrais elétricas é uma corrente alternada, que tem por base o fenómeno da indução 

eletromagnética.  

8.1. Uma espira encontra-se imóvel numa zona do espaço onde existe um campo magnético uniforme   de 

direção vertical. Indique a direção do plano da espira para que, mantendo-se constantes todas as outras 

condições, o fluxo magnético que a atravessa seja nulo. (6 pontos) 

8.2. Num dado intervalo de tempo, o módulo do fluxo magnético,  , que atravessa a espira, varia com o 

tempo, t, de acordo com o esboço do gráfico representado na figura. 

 

 Para o intervalo de tempo [0, t3], selecione qual das opções dos seguintes esboços do gráfico pode 

representar o módulo da força eletromotriz, , em função do tempo, t, gerada nos terminais da bobina. (6 

pontos) 

 

9. Um feixe de luz monocromática que se propaga no ar incide numa das faces de um paralelepípedo de 

vidro, propagando-se depois no interior deste. A amplitude do ângulo de incidência é de 28,0º e a velocidade 

de propagação do feixe monocromático no interior do vidro é de 2,06×108 m/s.  

9.1. Determine a amplitude do ângulo de refração do feixe de luz monocromática. Apresente todas as etapas 

de resolução. (10 pontos) 

9.2. Selecione a opção que completamente corretamente a seguinte frase. Quando o feixe de luz 

monocromática passa do ar para o vidro, o comprimento de onda (__) e o período da radiação (__). (6 

pontos) 

(A) aumenta … diminui 

(B) aumenta … aumenta 

(C) diminui… mantém-se 

(D) mantém-se… mantém-se 
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9.3. Selecione a opção que completa corretamente a seguinte frase. A reflexão total da luz monocromática 

verifica-se quando incide na superfície de separação entre o (__) com um ângulo de amplitude (__) à 

amplitude do ângulo limite. (6 pontos) 

(A) ar e o vidro … superior 

(B) ar e o vidro … inferior 

(C) vidro e o ar … inferior 

(D) vidro e o ar … superior 

10. Um berlinde descreve, com um módulo de velocidade constante de 0,21 m/s, uma circunferência de raio 

8 cm. Para descrever uma circunferência completa, o berlinde demora, aproximadamente: (6 pontos) 

(A) 4,2 s 

(B) 0,24 s 

(C) 2,4 s 

(D) 0,42 s 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 

 
 

 
 
 


