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1. Para obter um determinado produto AB, fez-se reagir A com B, conforme o esquema químico seguinte (as letras não 

correspondem a símbolos químicos reais). 

𝐴(𝑔) + 𝐵(𝑔) ⇄ 𝐴𝐵(𝑔)       ∆𝐻 ≤ 0 

Num recipiente fechado, de volume 1,0 L, a determinadas condições de pressão e temperatura, introduziram-se 2,5 mol 

de A e 1,5 mol de B. As curvas apresentadas no gráfico traduzem a concentração, c, em função do tempo, t, das diferentes 

espécies químicas presentes no recipiente. 

 

1.1. Determine o rendimento da reação química. (10 pontos) 

1.2. Para aumentar o rendimento na produção de AB deve-se (__) a pressão e (__) a temperatura do sistema reacional. 

(7 pontos) 

(A) Diminuir… aumentar… 

(B) Diminuir… diminuir… 

(C) Aumentar… aumentar… 

(D) Aumentar… diminuir… 

1.3. O valor da constante de equilíbrio à temperatura considerada é de: (7 pontos) 

(A) 1,75 

(B) 0,57 

(C) 3,33 

(D) 0,30 

2. Uma forma de obter energia é efetuando a combustão do carvão, C, conforme a equação química seguinte: 

𝐶(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔)          ∆𝐻 = −384 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

2.1. Pretende-se aquecer uma banheira com 100 L de água, inicialmente a 15ºC, por combustão de 1,00 kg de carbono. 

Considere a reação completa e que o rendimento do processo de aquecimento foi de 80%. Determine a temperatura final 

da água. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,0 𝑘𝑔. 𝑑𝑚−3 
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2.2. Relativamente à molécula de dióxido de carbono, é correto afirmar que apresenta: (7 pontos) 

(A) O mesmo número de eletrões de valência ligantes e não ligantes. 

(B) 16 eletrões de valência, sendo 6 ligantes e 10 não ligantes. 

(C) Geometria angular devido à repulsão dos eletrões não ligantes. 

(D) Uma distribuição assimétrica da carga elétrica sendo, por isso, uma molécula polar. 

2.3. Relativamente à configuração eletrónica para o átomo de oxigénio no estado fundamental, selecione a opção correta: 

(7 pontos) 

(A) Os eletrões estão distribuídos por 5 níveis de energia. 

(B) Os eletrões estão distribuídos por 5 subníveis de energia. 

(C) Os eletrões estão distribuídos por 5 orbitais. 

(D) Os eletrões estão distribuídos por 3 orbitais. 

2.4. Qual a opção que pode corresponder ao espetro fotoeletrónico do carbono? (7 pontos) 

 

3. O hidróxido de magnésio sólido reage com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio. A reação que ocorre é 

traduzida por: 

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝐻𝐶ℓ(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔𝐶ℓ2(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(ℓ) 

3.1. Considere uma situação em que o rendimento da reação é 70%. Calcule a quantidade de hidróxido de magnésio 

que tem de reagir para ser possível obter, na prática, 2,5 kg de cloreto de magnésio, (𝑀(𝑀𝑔𝐶ℓ2) = 95,21 𝑔/𝑚𝑜𝑙). 

Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

3.2. Considere as informações presentes no rótulo de um frasco de uma solução de ácido clorídrico comercial. 

 



 
 

 

P
ág

in
a3

 

3.2.1. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: “A molécula de 𝐻𝐶ℓ é (__) logo verifica-se uma 

distribuição (__) da nuvem eletrónica e as moléculas efetuam entre si ligações (__). (7 pontos) 

(A) Polar… assimétrica… dipolo-dipolo 

(B) Polar… simétrica… dipolo-dipolo 

(C) Apolar… simétrica… London 

(D) Polar… simétrica… de hidrogénio 

3.2.2. Determine a concentração molar desta solução de ácido. Apresente todas as etapas de resolução. (7 pontos) 

3.2.3. Considere o ácido fluorídrico, HF. Selecione a opção verdadeira: (7 pontos) 

(A) A energia de ligação H-F é superior à energia de ligação 𝐻 − 𝐶ℓ. 

(B) A energia de ligação H-F é inferior à energia de ligação 𝐻 − 𝐶ℓ. 

(C) O comprimento de ligação H-F é superior ao comprimento de ligação 𝐻 − 𝐶ℓ. 

(D) A ordem de ligação em H-F é superior à ordem de ligação em 𝐻 − 𝐶ℓ. 

4. O tetracloreto de carbono, 𝐶𝐶ℓ4, pode ser sintetizado a partir de dois processos: 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝐼:   2𝑆2𝐶ℓ2(ℓ) + 𝐶(𝑠) → 𝐶𝐶ℓ4(ℓ) + 4𝑆(𝑠) 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝐼𝐼:   𝐶𝑆2(ℓ) + 3𝐶ℓ2(𝑔) → 𝐶𝐶ℓ4(ℓ) + 𝑆2𝐶ℓ2(ℓ) 

4.1. Relativamente ao processo I, quando se fizeram reagir 3,45 g de 𝑆2𝐶ℓ2 com 4,00 g de C puro, tendo-se obtido 1,61 

g de 𝐶𝐶ℓ4, pode afirmar-se que: (7 pontos) 

(A) O 𝑆2𝐶ℓ2 é o reagente limitante e o rendimento desta reação foi de 100%. 

(B) O C é o reagente em excesso e o rendimento desta reação foi de 80,9%. 

(C) O 𝑆2𝐶ℓ2 é o reagente em excesso e o rendimento desta reação foi de 100%. 

(D) O C é o reagente limitante e o rendimento desta reação foi de 80,9%. 

4.2. Para se obter tetracloreto de carbono a partir do processo II, fez-se reagir uma amostra de 74,3 g de CS2 com 13% 

de impurezas. Determine a quantidade de 𝐶ℓ2que reage. Apresente todas as etapas de resolução. (7 pontos) 

4.3. Com base na determinação da economia atómica percentual, indique, justificando, que processo deveria ser usado. 

(7 pontos) 

5. O dióxido de nitrogénio pode ser obtido através do equilíbrio químico seguinte: 

2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝑂2(𝑔) 

Considere que se colocaram, num reator de 1 L de capacidade 0,70 mol de cada um dos reagentes, a uma temperatura 

T e que, quando se atingiu o equilíbrio, verificou-se que apenas 0,15 mol de monóxido de nitrogénio permaneciam no 

sistema reacional. 

5.1. O equilíbrio químico que se estabelece num sistema químico é dinâmico porque: (7 pontos) 

(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 inversa continuam a ocorrer. 

(D) Os reagentes e os produtos encontram-se todos presentes, em simultâneo. 
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5.2. A quantidade de matéria de dióxido de nitrogénio formada e a constante de equilíbrio são, respetivamente: (7 pontos) 

(A) 0,550 mol e 31,63 

(B) 0,425 mol e 31,63 

(C) 0,550 mol e 0,0316 

(D) 0,425 mol e 0,0316 

5.3. De acordo com o valor obtido de Kc, indique, justificando qual das reações, direta ou inversa, é a mais extensa. (7 

pontos) 

5.4. Considere agora outra situação, à temperatura T, são colocados no sistema reacional 0,500 mol de cada um dos 

intervenientes na reação. Mostre que a mistura não se encontra em equilíbrio e justifique qual das reações predomina 

através do quociente da reação. Apresente todas as etapas de resolução. (7 pontos) 

6. O ácido nítrico é a matéria-prima para a produção de muitos compostos em indústrias variadas, como a dos fertilizantes 

ou a dos detergentes. A produção industrial deste composto envolve vários passos, sendo um deles a produção de 

dióxido de nitrogénio, segundo a reação traduzida pela equação química: 

2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⇄ 2𝑁𝑂2(𝑔)       ∆𝐻 < 0 

Justificando, com base no princípio de Le Châtelier identifique as condições de pressão, temperatura e utilização de 

catalisadores que otimizam este processo de produção de NO2. (10 pontos) 

7. Num reator de capacidade 2,0 L introduziram-se 2,00 mol de propano e 8,00 mol de água que reagiram entre si de 

acordo com a equação seguinte: 

𝐶3𝐻8(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑔) ⇄ 3𝐶𝑂(𝑔) + 7𝐻2𝑂(𝑔) 

7.1. Quando o equilíbrio é atingido existem 4,50 mol de monóxido de carbono. Calcule o valor da constante de equilíbrio 

desta reação a essa temperatura. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

7.2. Identifique a família orgânica do propano, C3H8: (7 pontos) 

(A) Hidrocarboneto saturado 

(B) Hidrocarboneto insaturado 

(C) Álcool 

(D) Cetona 

8. Num reator de capacidade fixa misturaram-se certas quantidades dos gases A e B e esperou-se que fosse atingido o 

estado de equilíbrio. Este procedimento foi repetido várias vezes, mas para diferentes valores crescentes de temperatura 

a que ocorreria a reação traduzida pela equação química seguinte: 

𝐴(𝑔) + 𝐵(𝑔) ⇄ 2𝐴𝐵(𝑔) 

 

8.1. Que conclusão se pode tirar a partir da análise destes dados? (7 pontos) 

(A) A composição de equilíbrio de um sistema não é afetada pela temperatura. 

(B) O valor da constante de equilíbrio da reação não depende da temperatura a que ela ocorre. 

(C) O valor da constante de equilíbrio da reação depende da temperatura a que ela ocorre. 

(D) O valor mínimo da constante de equilíbrio de uma reação é 1. 
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8.2. Indica, justificando adequadamente, qual o valor superior: a energia necessária para quebrar as ligações para se 

processar a reação química ou a energia libertada aquando da formação das ligações. Apresente todos os raciocínios 

necessários. (10 pontos) 

9. A ureia, (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂 foi descoberta por Hilaire Rouelle em 1773. Embora seja um produto natural resultante do 

metabolismo proteico no ser humano e nos demais mamíferos, a ureia foi o primeiro composto orgânico sintetizado 

artificialmente, em 1828, por Friedrich Woehler. A sua hidrólise origina amoníaco, muitas vezes responsável pelo mau 

cheiro da urina, de acordo com a equação química: 

(𝑁𝐻2)2𝐶𝑂(𝑎𝑞)  +  𝐻2𝑂(ℓ)  →  2 𝑁𝐻3(𝑎𝑞)  +  𝐶𝑂2(𝑎𝑞)     ∆𝐻 =  31 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

9.1. A hidrólise da ureia é um processo (__) que, em sistema isolado, ocorre com (__) da temperatura. (7 pontos) 

(A) … exotérmico … aumento 

(B) … exotérmico … diminuição 

(C) … endotérmico … diminuição 

(D) … endotérmico … aumento 

9.2. A tabela seguinte apresenta valores de energia média de ligação e a figura representa a molécula de ureia segundo 

a notação de Lewis. 

Ligação Energia de ligação / kJ mol-1 

N – H 388 

O – H 463 

C = O 743 

 

9.2.1. Calcule a energia envolvida na quebra de uma ligação simples C – N na molécula de ureia: (7 pontos) 
 

(A) 3221 kJ/mol 

(B) 3814 kJ/mol 

(C) 624 kJ/mol 

(D) 312 kJ/mol 

9.2.2. Selecione a opção verdadeira relativamente à molécula de ureia: (7 pontos) 

(A) A ureia apresenta 24 eletrões de valência ligantes. 

(B) A ureia efetua ligações de hidrogénio com as moléculas de água. 

(C) A ureia pertence à família orgânica dos ácidos carboxílicos. 

(D) A ureia apresenta sete ligações covalentes com a mesma energia. 

FIM 
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