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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 23 

Química 10ºano e 11ºano 

1. Uma amostra de 24,0 g de benzeno, C6H6, (M=78,12 g/mol), foi adicionada, gota a gota, a 100,0 g de bromo, Br2, (M=159,8 g/mol), na presença 

de uma pequena quantidade de brometo de ferro (III). Obtiveram-se 40,0 g de bromobenzeno (M=157,01 g/mol).  

𝐶6𝐻6(𝑔) + 𝐵𝑟2(ℓ) → 𝐶6𝐻5𝐵𝑟(𝑔) + 𝐻𝐵𝑟(𝑔) 

1.1. Qual a fórmula química do brometo de ferro (III). Qual a sua função? 

1.2. Determine o rendimento da reação. 

1.3. Calcule o volume de brometo de hidrogénio obtido nas condições PTN. 

2. O zinco pode ser produzido a partir de um minério de sulfureto de zinco (M=97,44 g/mol) denominado blenda. A equação que traduz este 

processo é: 

𝑍𝑛𝑆(𝑠) + 𝑂2(𝑔) + 𝐶(𝑠) → 𝑍𝑛(𝑠) + 𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔) 

Calcule a massa de zinco formada a partir de 100 kg de sulfureto de zinco se o rendimento da reação for de 27%. Nota: verifique se a equação 

respeita a lei de Lavoisier. 

3. Provocou-se a combustão do metano misturando 4,40 m3 de metano com 32,0 m3 de oxigénio, medidos nas condições PTN. Calcule a 

quantidade de dióxido de carbono formado sabendo que a reação ocorre com um rendimento de 40%. 

4. Uma amostra de 100 kg de calcário tem 96,5% de carbonato de cálcio (M=100,09 g/mol). Quando tratada com ácido sulfúrico, liberta dióxido 

de carbono, de acordo com a equação seguinte: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(ℓ) 

Calcule o volume de CO2 produzido, nas condições PTN, quando o ácido sulfúrico se encontra em excesso e o rendimento da reação é de 90%. 

5. Num recipiente encerraram-se 10 mol de H2 (g) e 7 mol de O2 (g). Por meio de uma faísca, provocou-se a reação química completa traduzida 

por: 

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) 

Das afirmações seguintes, indique as verdadeiras e as falsas: 

(A) 1 mol de O2 (g) origina 2 mol de H2O (g). 

(B) No fim da reação o recipiente contém apenas H2O (g) e O2 (g). 

(C) A quantidade de H2O (g) obtida é 10 mol. 

(D) No fim da reação ainda existem 2 mol de O2 (g). 

6. A reação do ácido nítrico concentrado com o cobre, Cu, pode ser traduzida por: 

 
Fez-se reagir uma amostra impura de cobre, de massa 150 g e grau de pureza 80% (m/m), com uma solução concentrada de HNO3, de 

concentração 15,0 mol/dm3. Calcule o volume mínimo de solução ácida que é necessário utilizar para fazer reagir todo o cobre presente na 

amostra. Apresente todas as etapas de resolução. 

7. A decomposição térmica do clorato de potássio, KClO3 (s) (M = 122,55 g/mol) é traduzida por: 

 
Qual é a quantidade de cloreto de potássio, KCI (s), que resulta da reação completa de 38,7 g de clorato de potássio impuro contendo 5,0% de 

impurezas inertes?  



 

                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 2 
 

(A) 0,300 mol 

(B) 0,315 mol 

(C) 0,331 mol 

(D) 0,349 mol 

8. O nitrato de amónio, NH4NO3, é um sal que é usado, não só como fertilizante azotado, para obter melhores rendimentos na produção agrícola, 

mas também como primeiro socorro no tratamento de determinadas lesões, uma vez que é muito solúvel em água, sendo a sua dissolução um 

processo endotérmico. Aquele composto pode ser obtido através de uma reação química que pode ser traduzida por: 

 

A 20,0 mL de uma solução aquosa de ácido nítrico, HNO3 (aq), de concentração 2,51 x 10-2 mol/dm3, adicionaram-se 20,0 mL de uma solução 

aquosa de amoníaco, NH3 (aq), contendo 3,00 x 10-4 mol. Calcule a concentração de nitrato de amónio na solução resultante, admitindo que a 

reação acima representada é completa. Apresente todas as etapas de resolução. 

9. A produção de ácido fosfórico por via térmica assenta na oxidação do fosforo branco, P4, a P4O10 (M=283,88 g/mol). Esta reação é 

extremamente exotérmica, resultando daí o nome do processo. No processo industrial de obtenção do ácido fosfórico a oxidação do P4 (M=123,88 

g/mol) e a dissolução em água são efetuados simultaneamente. Estas reações são representadas por: 

 

9.1. Qual é a massa de fósforo branco consumida na produção de 1,00 kg de ácido fosfórico (M=98,00 g/mol), supondo a reação completa? 

9.2. Se a partir de 316 g de fósforo branco se produzirem apenas 55 g de ácido, qual será o rendimento do processo? 

10. A solução de álcool etílico, C2H5OH, tem geralmente um grau de pureza de 96% em volume. Qual é a massa de álcool etílico, efetivamente 

existente num litro da solução sabendo que a massa volúmica do C2H5OH é de 0,79 g/cm3? 

11. Quando um sistema químico, no qual ocorra uma reação química reversível, se encontra num estado de equilíbrio- o que, em rigor, só é 

possível se não houver trocas, nem de matéria nem de energia, entre o sistema e o exterior-, as concentrações dos reagentes e dos produtos 

envolvidos na reação mantêm-se constantes ao longo do tempo, não existindo alterações visíveis no sistema. O facto de as propriedades 

macroscópicas de um sistema químico em equilíbrio não sofrerem alteração pode sugerir que terá deixado de ocorrer qualquer reação. No 

entanto, a nível molecular, tanto a reação direta, na qual os reagentes se convertem em produtos, como a reação inversa, na qual os produtos 

se convertem em reagentes, continuam efetivamente a dar-se, em simultâneo, ocorrendo ambas à mesma velocidade. O equilíbrio químico não 

significa, portanto, ausência de reação. Assim, num sistema químico em equilíbrio, os reagentes e os produtos encontram-se todos presentes, 

em simultâneo, em concentrações que não variam ao longo do tempo. (Baseado em A. Pereira e F. Camões, Química 12º ano, 2001) 

11.1. Identifique uma das «propriedades macroscópicas» a que o texto se refere. 

11.2. O equilíbrio que se estabelece num sistema químico é dinâmico porque  

(A) as concentrações dos reagentes e dos produtos se mantêm constantes ao longo do tempo.  

(B) não existem alterações visíveis no sistema.  

(C) tanto a reação direta como a reação inversa se continuam a dar.  

(D) os reagentes e os produtos se encontram todos presentes, em simultâneo.  

11.3. A figura apresenta o esboço do gráfico da concentração, em função do tempo, de três espécies que 

participam numa reação química. Transcreva do texto a afirmação que permite justificar que o esboço do 

gráfico apresentado não pode traduzir o estabelecimento de um estado de equilíbrio químico. 

11.4. «[...] se não houver trocas, nem de matéria nem de energia, entre o sistema e o exterior [...]», o 

sistema químico será um sistema  

(A) fechado e a sua energia interna manter-se-á constante.  

(B) isolado e a sua energia interna manter-se-á constante.  

(C) fechado e a sua energia interna variará.  

(D) isolado e a sua energia interna variará. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  
Paula Melo Silva  


