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Ficha de Trabalho 25 

Química 10ºano e 11ºano 

1. O glicerol, C3H8O3, M=92,11 g/mol, é um subproduto da produção de biodiesel e pode constituir uma alternativa economicamente interessante 

para a produção de hidrogénio, que ocorre segundo a reação traduzida por: 

𝐶3𝐻8𝑂3(ℓ) + 3𝐻2𝑂(ℓ) → 7𝐻2(𝑔) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 

Considere a amostra de 10,0 L de glicerol (𝜌𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 = 1,26 𝑔/𝑐𝑚3) com água em excesso da qual resultou a produção de 8,96 m3 de 

hidrogénio, medidos em condições PTN, com rendimento de 75%. Calcule o grau de pureza (% m/m) da amostra de glicerol. 

2. O gás natural é considerado o combustível fóssil mais limpo, pois da sua combustão resultam menores emissões de dióxido de carbono, que 

contribui para o efeito de estufa, e de óxido de nitrogénio, que estão na origem da acidificação das chuvas. A maioria do gás natural consumido 

em Portugal tem origem na Argélia e o seu teor de metano ronda os 77% (m/m). 

2.1. Qual é a equação química que traduz a combustão do metano? 

(A) 𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝑔) 

(B) 𝐶𝐻4(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝑔) 

(C) 𝐶𝐻4(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂 (𝑔) 

(D) 𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂 (𝑔) 

2.2. Selecione a opção que contém os termos que completam corretamente a frase seguinte: “Da combustão completa de 50 mol de moléculas 

de metano com (__) mol de moléculas de oxigénio resultam (__) dm3 (PTN) de dióxido de carbono e (__) g de água.” 

(A) 100…1120…1802 

(B) 50… 1120… 901 

(C) 100… 2240… 1802 

(D) 50… 2240… 901 

2.3. Considere uma mistura reacional de 500 g de metano puro com 3,00 kg de oxigénio. 

2.3.1. Que massa de reagente fica por reagir quando se esgota o reagente limitante? 

2.3.2. Calcule a massa de dióxido de carbono emitido para a atmosfera resultante da combustão do metano existente nesta mistura. 

2.4. Calcule o volume (PTN) de ar atmosférico (21% V/V em O2) necessário para queimar completamente todo o metano existente em uma 

tonelada de gás natural originário da Argélia. 

2.5. Qual das seguintes afirmações relativas ao metano não está correta? 

(A) As suas moléculas têm 4 ligações covalentes simples fazendo um ângulo de 90º entre elas. 

(B) As suas moléculas têm 4 ligações covalentes polares, mas é uma substância apolar. 

(C) As suas moléculas apresentam geometria tetraédrica com 8 eletrões de valência ligantes. 

(D) É um hidrocarboneto saturado, pois tem apenas átomos de C e H ligados por ligações simples. 

2.6. Tenha em conta as energias de ligação apresentadas no quadro seguinte: 

Ligação C-H O=O C=O no CO2 H-O 

Energia (kJ/mol) 414 499 799 460 

2.6.1. Qual é a variação de entalpia da combustão do metano? 

(A) −363 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 

(B) −784 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 

(C) −6092 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 

(D) −153 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 

2.6.2. Determine a energia libertada na combustão de 1,0 kg de metano. 
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2.6.3. Qual a massa de água que pode ser aquecida, dos 20ºC aos 80ºC, com recurso à combustão de 1,0 kg de metano sabendo que o processo 

de transferência de energia teve um rendimento de 60%.  

2.7. Os dois produtos da reação de combustão do metano são substâncias moleculares triatómicas, mas as suas moléculas apresentam 

geometria diferente. Explique esse facto. 

3. Na tabela estão representadas as energias correspondentes a alguns níveis energéticos do eletrão no átomo de hidrogénio. 

Nível n 1 2 3 4 

Energia (kJ/mol) - 1312 - 328 - 196 - 82 

3.1. Se se fornecer ao átomo de hidrogénio, no estado fundamental, por meio de radiação, a energia de 984 kJ/mol, o que sucederá? Justifique. 

3.2. E se a energia fornecida for de 1000 kJ/mol, o que poderá suceder? Justifique. 

3.3. O eletrão de um átomo de hidrogénio está no 2º estado excitado. 

3.3.1. A energia necessária à ionização do átomo é: 

(A) 5,448 × 10−19𝐽 

(B) −3,027 × 10−19𝐽 

(C) 3,027 × 10−19𝐽 

(D) 2,421 × 10−19𝐽 

3.3.2. As transições eletrónicas possíveis, por desexcitação são na região: 

(A) Do visível e do ultravioleta 

(B) Só do visível 

(C) Do visível e do infravermelho 

(D) Só do ultravioleta 

4. A figura representa o espetro obtido por espetroscopia fotoeletrónica (PES) de um elemento X. 

 

4.1. Por quantos níveis de energia se distribuem os eletrões nos átomos do elemento x? 

4.2. Quantos níveis de energia se subdividem em subníveis? 

4.3. Justifique o facto de os picos de energia 2,38 MJ/mol e 29,1 MJ/mol terem a mesma altura. 

4.4. Conclua, justificando, qual o valor da energia do nível mais energético do átomo do elemento X. 

5. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “Como a maior ou menor intensidade das forças intermoleculares determina 

o estado físico da matéria podemos afirmar que… 

(A) Em condições-padrão o Cl2 é um gás, o Br2 é um líquido e o I2 é um sólido porque as forças intermoleculares no I2 são mais intensas 

do que no Br2 e estas mais intensas do que no Cl2. 

(B) As forças intermoleculares entre moléculas de éter etílico, C2H5OC2H5, são mais fortes que no álcool etílico, C2H2OH. 

(C) O ponto de ebulição do metano é superior ao ponto de ebulição do metanol. 

(D) O metano é mais solúvel em água que o metanol. 

6. Qual a massa de uma substância X (de massa molar 142,05 g/mol) necessária para preparar 60,0 

cm3 de solução de concentração igual a 0,125 mol/dm3. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  
Paula Melo Silva  


