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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 22 

Química 10ºano e Aspetos quantitativos das reações químicas 

1. O acetileno (C2H2) é um gás inflamável de chama muito luminosa e, que por isso, foi utilizado durante muitos anos para iluminação. Um dos 

modos de obter o acetileno é a partir da carbite (CaC2). A carbite produz-se em fornos elétricos e a altas temperaturas, de acordo com a equação 

química seguinte: 

 
Por sua vez, o acetileno obtém-se a partir da carbite de acordo com a equação química: 

 
Que volume de acetileno se obtém a partir de 2,00 kg de CaO (M=56,08 g/mol) sabendo que o rendimento da reação na produção da carbite é 

de 35%? 

2. A ferrugem resulta da reação entre o ferro e o oxigénio da atmosfera. Trata-se, essencialmente, de óxido de ferro (III). O fenómeno pode ser 

descrito, de uma forma simplificada por: 

 
Determine o volume de oxigénio, medido em condições PTN, necessário para enferrujar completamente 200 g de palha de aço. Admita que a 

referida palha de aço é constituída por ferro com 4% de outras substâncias. 

3. A gasolina é uma mistura de alcanos que contém essencialmente octano. A equação química que traduz a combustão deste hidrocarboneto 

é: 

 
Que volume de ar, que sabemos conter 20% (V/V) de O2 intervém no consumo completo do combustível contido no depósito de um automóvel 

com capacidade de 80 litros, admitindo que era constituído só por octano? (considere que o valor para a massa volúmica da gasolina é 0,70 

g/cm3). 

4. Preparou-se bromobenzeno por reação de benzeno com bromo: 

 
Partindo de 40,0 g de benzeno (M=78,12 g/mol) e de 60,0 g de bromo (159,8 g/mol), obtiveram-se 23,0 g de bromobenzeno (157,01 g/mol). 

4.1. Apresentando os cálculos necessários, diga qual é o reagente limitante. 

4.2. Calcule a massa de bromobenzeno que, teoricamente, se deveria obter. 

4.3. Calcule o rendimento da reação. 

5. A figura representa, à escola, um diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogénio, no qual são apresentados apenas os três primeiros 

níveis de energia. 

5.1. A energia do nível n=4 é de – 1,36×10-19 J. 

5.1.1. A que distância do nível n=3 deveria estar o nível n=4 no diagrama 

representado na figura? Mostre como chegou ao valor solicitado. 

5.1.2. As riscas do espetro de emissão do átomo de hidrogénio, na região 

do visível, são originadas por transições eletrónicas para o nível n=2. 

Conclua, se no espetro de emissão do átomo de hidrogénio, na região do 

visível, poderá existir uma risca a 3,45×10-19J. Mostre como chegou à 

conclusão solicitada. 

5.2. Qual é a energia mínima necessária para ionizar o átomo de hidrogénio no primeiro estado excitado? 
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6. Na estratosfera existe uma camada de ozono, O3 (g), que absorve parte da radiação ultravioleta proveniente do Sol. 

6.1. Qual é a quantidade de ozono existente numa amostra de ar, de massa 500 g, numa zona da estratosfera na qual o ar contém 10 ppm (em 

massa) de ozono?  

 
6.2. A molécula de ozono é menos estável do que a molécula de oxigénio, O2. Na figura está representado um modelo tridimensional da molécula 

de ozono. 

 
Na molécula de ozono, o átomo central (___) eletrões de valência não ligante, e o comprimento da ligação oxigénio-oxigénio é (___) do que na 

molécula de oxigénio. 

(A) Apresenta… menor 

(B) Apresenta… maior 

(C) Não apresenta… maior 

(D) Não apresenta… menor 

7. Considere a hexametilenodiamina (substância A) e o ácido adípico (substância B). A figura representa um modelo tridimensional da molécula 

da substância A, na qual todas as ligações são covalente simples. 

 
7.1. Quantos eletrões de valência não ligantes existem na molécula da substância A? 

7.2. A substância A é solúvel em água,  

(A) Uma vez que, nas moléculas desta substância, todos os átomos de carbono estão ligados entre si. 

(B) Uma vez que, nas moléculas desta substância, todas as ligações são covalente simples. 

(C) Uma vez que as moléculas desta substância podem estabelecer ligações de hidrogénio. 

(D) Uma vez que as moléculas desta substância contêm átomos de hidrogénio. 

8. A 25ºC, a massa volúmica da substância B (M = 146,16 g/mol) é 1,5 vezes superior à massa volúmica da substância A (M = 116,24 g/mol). 

Considere uma amostra pura da substância B com o dobro do volume de uma amostra pura da substância A, a 25ºC. Determine o quociente 

entre o número de moléculas da substância B e o número de moléculas da substância A existentes nas respetivas amostras. Apresente todas 

as etapas de resolução, explicitando todos os cálculos efetuados 

9. O ião SCN- é constituído por enxofre, carbono e nitrogénio. 

9.1. Os átomos de carbono e de enxofre, no estado fundamental, têm (___) número de orbitais de valência totalmente preenchidas e (___) 

número de eletrões desemparelhados. 

(A) o mesmo ... o mesmo  

(B) o mesmo ... diferente  

(C) diferente ... diferente  

(D) diferente ... o mesmo 

9.2. Considere que as energias necessárias para remover um eletrão das orbitais 2p dos átomos de carbono e de nitrogénio, no estado 

fundamental, são EC e EN, respetivamente. A energia EC será (___) do que a energia EN, sendo a energia dos eletrões das orbitais 2p (___) no 

átomo de carbono. 

(A) menor ... maior  

(B) maior ... menor  

(C) menor ... menor  

(D) maior ... maior 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  
Paula Melo Silva  


