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1. O ácido acético (M=60,06 g/mol) pode ser produzido industrialmente por reação entre o metanol 

(M=32,05 g/mol) e o monóxido de carbono (28,01 g/mol), de acordo com a seguinte equação 

química: 

𝐶𝐻3𝑂𝐻(ℓ) + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(ℓ) 

Considere a produção de ácido acético a partir da mistura de 320,5 g de metanol com 179,2 dm3 

(PTN) de monóxido de carbono. 

1.1. Qual das seguintes afirmações caracteriza este sistema reacional? (7 pontos) 

(A) Os reagentes foram misturados em proporções estequiométricas. 

(B) O metanol é o reagente limitante. 

(C) O monóxido de carbono é o reagente que determina o final da reação. 

(D) O monóxido de carbono é o reagente em excesso. 

1.2. Quantas moléculas de reagente em excesso ficam por reagir quando se esgota o reagente 

limitante? (7 pontos) 

(A) 2,00 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

(B) 4,00 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

(C) 1,20 × 1024𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

(D) 2,40 × 1024 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 

1.3. Que massa de produto se obtém da mistura de reagentes descrita anteriormente? (7 pontos) 

(A) 601 g 

(B) 256 g 

(C) 321 g 

(D) 480 g 

1.4. A que família de compostos orgânicos pertence o reagente CH3OH? (7 pontos) 

(A) Aldeídos 

(B) Álcoois 

(C) Cetonas 

(D) Ácidos carboxílicos 

1.5. Qual das seguintes afirmações relativas à molécula de ácido acético, CH3COOH, está correta? 

(7 pontos) 

(A) Todos os eletrões de valência são ligantes. 

(B) As duas ligações carbono-oxigénio têm energia diferente. 

(C) A geometria da molécula é piramidal trigonal. 

(D) A molécula é apolar. 
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1.6. Considere uma mistura de metanol, CH3OH, e de ácido acético, CH3COOH. Selecione a opção 

correta. (7 pontos) 

(A) As duas substâncias são miscíveis pois realizam ligações de hidrogénio entre si. 

(B) As duas substâncias são miscíveis pois realizam interações de London entre si. 

(C) As duas substâncias são imiscíveis pois apresentam polaridades opostas. 

(D) As duas substâncias são imiscíveis pois apenas realizam interações de London entre si. 

2. A dolomite é um mineral de cálcio e magnésio, CaMg(CO3)2, M=184,41 g/mol, com propriedades 

alcalizantes e anti-inflamatórias que pode ser extraída de rochas calcárias. Qual é o grau de pureza 

de uma amostra de dolomite que permitiu a obtenção de 2,43 g de magnésio a partir do tratamento 

de 26,3 g de amostra? (7 pontos) 

(A) 9,2% 

(B) 30% 

(C) 13% 

(D) 70% 

3. Na maioria das reações de combustão que nos rodeiam, o comburente é o oxigénio existente no 

ar atmosférico (20% V/V).  

𝐶(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) 

Considere a combustão de 500 g de uma amostra de hulha cujo teor em carbono é 70% (m/m) com 

5,0 m3 (PTN) de ar atmosférico. 

Calcule o volume de dióxido de carbono, medido nas condições normais de pressão e temperatura, 

que se pode formar nesta combustão. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

4. O eteno, C2H4, M=28,06 g/mol, é um gás com múltiplas aplicações, anestésico, amadurecimento 

de frutas, fabrico de PET, etc. que pode ser produzido industrialmente por desidrogenação do etano 

de acordo com a seguinte equação química: 

𝐶2𝐻6(𝑔) → 𝐶2𝐻4(𝑔) + 𝐻2(𝑔) 

A partir de 134 dm3 de etano, M=30,08 g/mol, medidos nas condições PTN, obtiveram-se 152 g de 

eteno. 

4.1. Qual é o rendimento aproximado deste processo? (7 pontos) 

(A) 80% 

(B) 70% 

(C) 90% 

(D) 100% 

4.2. Considere agora que a reação teve um rendimento de 60%, que quantidade de reagente seria 

necessária para obter 101 g de hidrogénio? (7 pontos) 

(A) 83,3 mol 

(B) 30,0 mol 

(C) 50,0 mol 

(D) 60,6 mol 
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5. Atualmente, a produção industrial de ureia usa amoníaco como matéria-prima segundo um 

processo reacional que pode ser traduzido pela equação: 

𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝑁𝐻3(𝑔) → 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2(𝑠) 

Num reator misturaram-se 22 kg de dióxido de carbono (M=44,01 g/mol) com 20 m3 de amoníaco 

(M=17,04 g/mol) com 5% (V/V) de impurezas inertes e obtiveram-se 20 kg de ureia (M=60,07 

g/mol). Considere 𝜌𝑎𝑚𝑜𝑛í𝑎𝑐𝑜 = 0,64 𝑘𝑔/𝑚
3.  

Calcule o rendimento desta reação. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

6. O ácido hexanodioico (ou adípico), usado na produção de fibras sintéticas, pode ser produzido 

por vários processos diferentes, como os dois que se apresentam a seguir. 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝐼 − 3𝐶6𝐻12𝑂(ℓ) + 8𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 3𝐶6𝐻10𝑂4(ℓ) + 7𝐻2𝑂(ℓ) + 8𝑁𝑂(𝑔) 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝐼𝐼 − 𝐶6𝐻10(ℓ) + 4𝐻2𝑂2(ℓ)
𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟
→        𝐶6𝐻10𝑂4(ℓ) + 4𝐻2𝑂(ℓ) 

Tendo em conta as características dos reagentes e produtos envolvidos nos dois processos, 

justifique, à luz dos princípios da química verde, qual dos processos deve ser usado para produzir 

ácido adípico. Apresente duas justificações sendo uma delas obrigatoriamente a economia atómica 

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

7. O gráfico mostra parte da composição de um sistema fechado, de volume fixo, em fase gasosa, 

ao longo do tempo. Dentro do sistema ocorre a reação entre a hidrazina, N2H4, e o peróxido de 

hidrogénio, H2O2, com produção de nitrogénio, N2, e água, H2O. 

 

O valor da constante de equilíbrio para a reação à temperatura a que ocorreu é de 1,7×104. Calcule 

a concentração de equilíbrio da água. 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

NOTA: Uma boa forma de iniciar o exercício será escrever a equação da reação e acertar a mesma. Atenção que existe uma 

hipótese de resolução que não necessita de usar a constante de equilíbrio. 
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8. Observe os gráficos seguintes. Qual(ais) dos gráficos não pode(m) descrever um sistema em 

equilíbrio químico? (7 pontos) 

 

(A) Apenas o gráfico A 

(B) Apenas o gráfico D 

(C) Os gráficos A e D 

(D) Os gráficos C e D 

9. O gráfico mostra como evoluiu ao longo do tempo a composição do sistema reacional traduzido 

pela equação química, num reator com 1,0 L de capacidade. A constante de equilíbrio é de 2,2. 

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝐻3(𝑔) 

 

9.1. Classifica o sistema em homogéneo ou heterogéneo. Justifique. (7 pontos) 

9.2. Considere o instante t1. Selecione a afirmação correta. (7 pontos) 

(A) O estado de equilíbrio químico foi atingido no instante t1. 

(B) No instante t1 o sistema reacional evoluía no sentido direto. 

(C) No instante t1 o sistema reacional evoluía no sentido inverso. 

(D) No instante t1 as reações direta e inversa cessaram. 

9.3. Indique, justificando através do cálculo do quociente da reação no instante inicial, em qual dos 

sentidos se deu a evolução do sistema reacional. Apresente todas as etapas de resolução. (10 

pontos) 

9.4. Considere a molécula de amoníaco, NH3, e a molécula de fosfina, PH3. Preveja, justificando, a 

geometria apresentada pela molécula de fosfina. (7 pontos) 
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9.5. Tendo em conta as energias de ligação seguintes.  

Ligação H-H N≡N N-H 

Energia kJ/mol 436 941 393 

A entalpia da reação de formação do amoníaco é de: (7 pontos) 

(A) 1463 kJ/mol 

(B) -1463 kJ/mol 

(C) -109 kJ/mol 

(D) 109 kJ/mol 

9.6. Considere uma solução concentrada de amoníaco, de massa volúmica 0,91 g/cm3, que contém 

24,3% em massa de NH3. Determine a massa de NH3 que existe em 100 mL da solução. Apresente 

todas as etapas de resolução. (7 pontos) 

10. No interior das minas a atmosfera não apresenta a composição da atmosfera exterior. 

Considere uma atmosfera mineira com 14% (V/V) em oxigénio, O2, e 8% (V/V) em metano, CH4. 

Uma composição destas apresenta um elevado risco de explosão. Esta explosão resulta da 

combustão do metano traduzida pela equação termoquímica seguinte: 

𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) ⟶ 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔)              ∆𝐻 = −1,8 𝑀𝐽/𝑚𝑜𝑙 

10.1. Identifique a opção que contém a sequência de termos que completam corretamente a frase 

seguintes: “Na reação de combustão do metano, a energia (__) na rutura das ligações dos 

reagentes é (__) à energia (__) na formação das ligações dos produtos.” (7 pontos) 

(A) Absorvida… inferior… libertada 

(B) Absorvida… superior… libertada 

(C) Libertada… inferior… absorvida 

(D) Libertada… superior… absorvida 

10.2. A energia produzida na combustão de 0,4 mol de metano permitiu aquecer 5,0 L de água. 

Calcule a variação de temperatura da água, com três algarismos significativos, admitindo que 

apenas 70% da energia libertada na combustão foi absorvida. Apresente todas as etapas de 

resolução. (10 pontos) 

𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,0 𝑘𝑔/𝑑𝑚
3 

11. Considere espetro fotoeletrónico (PES) do elemento potássio. 
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11.1. Qual(ais) dos picos corresponde(m) à remoção de eletrões do quarto nível? (7 pontos) 

(A) 347 MJ/mol 

(B) 0,42 MJ/mol 

(C) 29,1 MJ/mol e 2,38 MJ/mol 

(D) 2,38 MJ/mol e 0,42 MJ/mol 

11.2. O quociente entre as ordens de grandeza da maior energia remoção e da menor energia de 

remoção, para o átomo de potássio corresponde a: (7 pontos) 

(A) 102 

(B) 10−2 

(C) 103 

(D) 10−3 

11.3. Qual das seguintes opções corresponde à configuração eletrónica do potássio, 19K, num 

estado excitado? (7 pontos) 

(A) 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠1 

(B) 1𝑠12𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠2 

(C) 1𝑠22𝑠12𝑝63𝑠13𝑝64𝑠3 

(D) 1𝑠32𝑠22𝑝43𝑠23𝑝64𝑠14𝑝1 

12. Considere o diagrama de níveis de energia para o átomo de hidrogénio.  

 

Calcule a energia envolvida na transição W expressa em kJ/mol. Apresente todas as etapas de 

resolução. (7 pontos) 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

  


