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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 24 

Química 10ºano e 11ºano 

1. O óxido de propileno é utilizado como matéria-prima intermédia na produção de vários produtos químicos. A sua síntese pode seguir os dois 

processos diferentes traduzidos pelas equações 1 e 2. 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 𝐼 −  𝐶3𝐻6(𝑔) + 𝐻2𝑂(ℓ)+𝐶ℓ2(𝑔) + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) → 𝐶3𝐻6𝑂(ℓ) + 2𝐻2𝑂(ℓ) + 𝐶𝑎𝐶ℓ2(𝑎𝑞) 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 𝐼𝐼 − 𝐶3𝐻6(𝑔) + 𝐻2𝑂2(ℓ) → 𝐶3𝐻6𝑂(ℓ) + 𝐻2𝑂(ℓ) 

1.1. Verifique qual dos processos apresenta maior economia atómica. 

1.2. Para além da economia atómica, apresente outra razão para o processo indicado na alínea anterior ser o mais recomendável do ponto de 

vista da química verde. 

2. “O ácido nítrico é uma das mais importantes substâncias inorgânicas industriais. É utilizado na produção de corantes, explosivos e de outros 

compostos. Mas o principal produto do ácido nítrico é o nitrato de amónio que é usado na agricultura como fertilizante. Obtém-se na reação 

traduzida pela equação química:  

𝑁𝐻3(𝑎𝑞)  +  𝐻𝑁𝑂3 (𝑎𝑞)  → 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 (𝑎𝑞).  

Os fertilizantes são utilizados na agricultura com o intuito de aumentar a produção. Entre os vários fatores que influenciam a escolha de um 

fertilizante encontra-se a composição percentual mássica do elemento desejado (N, P, K, Ca, etc.) Desde que os fertilizantes químicos 

começaram a ser produzidos na década de 1850, houve um enorme crescimento no seu consumo em todo o mundo. Atualmente, estima-se que 

o consumo mundial de fertilizantes químicos é de aproximadamente 300 milhões de toneladas.” 

2.1. A partir de 10 mol de ácido nítrico qual é a massa de nitrato de amónio que se obtém? 

2.2. Calcula o volume de cada uma das matérias-primas necessárias para produzir 1,0×108 kg de nitrato de amónio. Sabendo que há disponível 

amoníaco de concentração 200 g/dm3 e ácido nítrico de concentração 10 mol/dm3. 

2.3. Qual dos seguintes compostos apresenta maior composição percentual (% em massa) de azoto?  

(A) NH3 

(B) NH4NO3 

(C) (NH4)2SO4 

(D) (NH2)2CO 

2.4. Considera 200 g de fertilizante produzido.  

2.4.1. Qual a quantidade de iões presentes nesta massa de fertilizante? 

(A) 2,5 moles 

(B) 5 moles 

(C) 1,505×1024 iões 

(D) 3,01×1024 iões 

2.4.2. Qual o número de átomos de oxigénio presentes nesta massa de fertilizantes? 

(A) 7,5 moles 

(B) 3,75 moles 

(C) 4,515×1024 átomos de oxigénio 

(D) 1,505×1024 átomos de oxigénio 

3. O sulfato de tetraminocobre(II) mono-hidratado, [Cu(NH3)4] SO4 .H2O, (M = 245,6 g mol–1), é um sal complexo, obtido a partir da reação entre 

o sulfato de cobre(II) penta-hidratado, CuSO4.5H2O, e o amoníaco. Esta reação é descrita pela seguinte equação química: 

 
A 8,0 mL de uma solução aquosa de amoníaco de concentração 15,0 mol dm–3 adicionaram-se 0,02 mol de sulfato de cobre penta-hidratado. 

Calcule a massa de sal complexo que se formaria, admitindo que a reação é completa. Apresente todas as etapas de resolução.  
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4. O metano é um gás incolor e inodoro, proveniente de diversas fontes (digestão dos animais, bactérias, vulcões de lama, extração de 

combustíveis minerais como o petróleo, etc.). Uma das maiores fontes de metano são os aterros sanitários. A libertação de gás que ali ocorre 

pode servir para a produção de energia (biogás).  A reação de combustão do metano (CH4) pode ser representada por: 

( ) ( ) ( ) ( )4 2 2 2CH g  + 2 O g  CO g +  2 H g O→
 

4.1. Selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. Na equação química que representa a combustão do metano… 

(A) … estão representados quatro reagentes. 

(B) … o metano e o dioxigénio são produtos da reação. 

(C) … o dióxido de carbono e a água são reagentes. 

(D) … o metano é um dos reagentes e a água é um dos produtos da reação. 

4.2. Justifique a seguinte afirmação verdadeira: “Esta equação química obedece à Lei de Lavoisier.” 

4.3. Supondo que nesta combustão se fizeram reagir 16 g de metano e se obtiveram 44 g de dióxido de carbono e 36 g de vapor de água, qual 

foi a massa de dioxigénio consumida? 

4.4. Escreva a equação química, devidamente acertada, que traduz a reação de combustão de um outro hidrocarboneto: o etano. 

5. Considere a equação química que se segue, que traduz a reação de preparação do amoníaco em laboratório: 

2𝑁𝐻4𝐶ℓ(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 2𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐶𝑎𝐶ℓ2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(ℓ) 

Utilizaram-se 33,8 g de cloreto de amónio e 26,0 g de óxido de cálcio. Qual o volume (PTN) de amoníaco que se obteria com um rendimento da 

reação de 40%? 

6. O gráfico representa, a uma dada temperatura, a variação no tempo da concentração dos reagentes 

e dos produtos para a reação:  

𝐻2(𝑔) +  𝐼2(𝑔) ⇄ 2𝐻𝐼 (𝑔) 

6.1. Indique as concentrações iniciais dos reagentes. 

6.2. O equilíbrio atinge-se no instante te. Porquê? 

6.3. Determine o valor da constante de equilíbrio. 

7. Considere a reação representada pela equação química seguinte: 

2𝐻2(𝑔) +  𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) 

Determine a variação da entalpia da reação recorrendo aos valores de energias de ligação apresentadas na tabela seguinte e classifique a 

reação do ponto de vista energético. 

Ligação H-H O=O O-H 

Energia kJ/mol 436 498 464 

8. Sabendo que 24,0 g de um gás ocupam um volume de 16,8 dm3 nas condições PTN determine a massa molar do gás. 

9. O cloreto de prata pode ser obtido por reação do cloreto de zinco com uma solução de nitrato de prata de acordo com a equação química 

seguinte: 

𝒁𝒏𝑪𝒍𝟐(𝒔) + 𝟐 𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑(𝒂𝒒) → 𝒁𝒏(𝑵𝑶𝟑)2(𝒂𝒒) + 𝟐 𝑨𝒈𝑪𝒍 (𝒔) 

9.1. Calcule o volume de solução de nitrato de prata (AgNO3) de concentração 0,30 mol/dm3 necessária para reagir com 12,3 g de cloreto de 

zinco. 

9.2. Calcule a quantidade máxima de cloreto de prata que pode ser obtida na reação. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  
Paula Melo Silva  


