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1. O ácido acetilsalicílico (AAS), vulgarmente conhecido por aspirina, pode obter-se laboratorialmente por reação do 

ácido salicílico (AS) com o anidrido etanoico (ou anidrido acético). Desta reação, além do AAS também resulta o ácido 

etanoico (ou ácido acético). A reação química que ocorre pode ser esquematizada por: 

 

1.1. Identifique os grupos funcionais presentes no ácido salicílico (AS): (7 pontos) 

(A) Ácido carboxílico e éster. 

(B) Ácido carboxílico e álcool. 

(C) Éster e álcool. 

(D) Ácido carboxílico e cetona. 

1.2. A fórmula química do AAS é: (7 pontos) 

(A) 𝐶7𝐻6𝑂3 

(B) 𝐶9𝐻8𝑂4 

(C) 𝐶8𝐻4𝑂4 

(D) 𝐶4𝐻6𝑂3 

1.3. Relativamente ao ácido etanoico seleciona a opção que completamente corretamente a frase seguinte: “O ácido 

etanoico apresenta (__) eletrões de valência e pertence à família orgânica dos (__) devido à presença do grupo funcional 

(__).” (7 pontos) 

(A) Vinte e quatro… ácidos carboxílicos… carboxílico. 

(B) dezasseis… ácidos carboxílicos… carboxílico. 

(C) Vinte e quatro… álcoois… hidroxilo. 

(D) Vinte e dois… cetonas… carbonilo. 

1.4. Relativamente ao anidrido etanoico pode afirmar-se que: (7 pontos) 

(A) Entre as suas moléculas estabelecem-se ligações de hidrogénio. 

(B) Entre as suas moléculas estabelecem-se forças de dispersão de London. 

(C) Entre as suas moléculas estabelecem-se ligações dipolo-dipolo. 

(D) É imiscível em água. 

1.5. Em 1,0 mol de anidrido etanoico existem: (7 pontos) 

(A) 6,02 × 1023á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(B) 2,41 × 1024á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(C) 6,64 × 10−24á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

(D) 1,51 × 1023á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

1.6. A configuração eletrónica que pode representar um átomo de carbono no estado excitado é: (7 pontos) 

(A) 1𝑠22𝑠22𝑝𝑥
12𝑝𝑦

02𝑝𝑧
1 (B) 1𝑠12𝑠32𝑝𝑥

12𝑝𝑦
12𝑝𝑧

0 
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(C) 1𝑠22𝑠12𝑝𝑥
12𝑝𝑦

12𝑝𝑧
1 (D) 1𝑠22𝑠22𝑝𝑥

22𝑝𝑦
02𝑝𝑧

03𝑠1 

1.7. O AS, o anidrido etanoico e o ácido sulfúrico utilizados apresentam em comum um dos seguintes símbolos de perigo 

nos rótulos dos seus frascos. Selecione a opção correta: (7 pontos) 

 

1.8. A figura representa, esquematicamente, a preparação laboratorial do ácido acetilsalicílico a partir do ácido salicílico 

e anidrido etanoico. 

 

1.8.1. Como se denominam os utensílios designados pelas letras H e I? (7 pontos) 

1.8.2. Na etapa D a reação deve ocorrer a um banho-maria de temperatura a cerca de (__) para que a reação seja mais 

(__) mas não a temperaturas superiores pois o anidrido etanoico reage explosivamente com o ar. (7 pontos) 

(A) 40-45ºC… rápida… 

(B) 40-45ºC… lenta… 

(C) 60-65ºC… rápida… 

(D) 60-65ºC… lenta 

1.8.3. Antes das etapas J e K deve-se proceder a uma medição. Qual? (7 pontos) 

1.9. Explique por que razão, para filtrar os cristais de AAS obtidos se usa uma filtração a vácuo em vez de uma filtração 

por gravidade. (7 pontos) 

1.10. Indique a função do ácido sulfúrico, H2SO4, na reação de esterificação apresentada. (7 pontos) 

1.11. Refira a necessidade de se utilizar uma pequena quantidade de água fria para se lavar os cristais de AAS formado: 

(7 pontos) 

(A) Os cristais de AAS são pouco solúveis em água a baixas temperaturas. 

(B) Os cristais de AAS são muito solúveis em água a baixas temperaturas. 

(C)  A reação de síntese do AAS é favorecida a baixas temperaturas aumentando o rendimento. 
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(D) A reação de síntese do AAS só pode ocorrer a baixas temperaturas. 

1.12. Para a realização desta atividade laboratorial os alunos utilizaram uma balança digital, onde mediram a massa de 

ácido salicílico (AS) e uma pipeta graduada onde mediram 4,50 mL de anidrido etanoico, obtendo-se 5,60 g de ácido 

acetilsalicílico (AAS). 

 𝜌(𝑎𝑛𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑖𝑐𝑜) = 1,08 𝑔/𝑐𝑚3 

Para esta reação de síntese, os alunos mediram três vezes a massa de AS. Os valores foram registados numa tabela: 

Ensaio Massa (g) 

1 5,16 

2 5,18 

3 5,17 

1.12.1. Indique o valor mais provável de reagente, em função da incerteza relativa em percentagem: (7 pontos) 

(A) 5,00 𝑔 ± 0,01% 

(B) 5,17 𝑔 ± 0,01% 

(C) 5,00 𝑔 ± 0,19% 

(D) 5,17 𝑔 ± 0,19%  

1.12.2. A incerteza de leitura associada à balança utilizada é de: (7 pontos) 

(A) ±0,1 𝑔 

(B) ±0,01 𝑔 

(C) ±0,5 𝑔 

(D) ±0,05 𝑔 

1.12.3. Identifique o reagente limitante. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

1.12.4. Determine o rendimento da reação. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

1.12.5. Indique dois motivos pelos quais o rendimento obtido foi inferior a 100%. (10 pontos) 

1.13. Considere agora que se pretende obter AAS equivalente a uma caixa de 16 comprimidos de aspirina com 1000 mg 

de AAS cada um. Determine o volume de anidrido etanoico necessário para este efeito, considerando um rendimento de 

78,0% nesta reação. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

𝜌(𝑎𝑛𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑖𝑐𝑜) = 1,08 𝑔/𝑐𝑚3 

1.14. Determine a economia atómica percentual da síntese do ácido acetilsalicílico. Apresente todas as etapas de 

resolução. (7 pontos) 

2. As soluções aquosas de dicromato de potássio, K2Cr2O7, são alaranjadas e as soluções aquosas de cromato de 

potássio, K2CrO4, são amareladas. 

O equilíbrio químico entre essas duas soluções pode ser representado pela seguinte equação química: 

𝐾2𝐶𝑟2𝑂7(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(ℓ) ⇄ 2𝐾2𝐶𝑟𝑂4(𝑎𝑞) + 2𝐻+(𝑎𝑞) 

𝑐𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎𝑑𝑎                    𝑐𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 

2.1. Ao adicionarmos algumas gotas de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, (Nota: os iões OH- e H+ reagem 

entre si), a coloração da solução: (7 pontos) 

(A) Passará a ser predominantemente alaranjada. 

(B) Passará a ser predominantemente amarelada. 
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(C) Passará incolor que é a cor da solução de hidróxido de sódio. 

(D) Não sofrerá qualquer alteração. 

2.2. Qual será o efeito da adição de solução aquosa de dicromato de potássio, K2Cr2O7, ao sistema em equilíbrio? 

Justifique tendo por base a variação do valor do quociente de equilíbrio. (10 pontos) 

2.3. Qual a relação entre o quociente da reação e a constante de equilíbrio no instante em que se perturba o equilíbrio 

químico com a adição de solução aquosa de cromato de potássio, K2CrO4. (7 pontos) 

(A) 𝑄𝑐 = 𝐾𝑐 

(B) 𝑄𝑐 > 𝐾𝑐 

(C) 𝑄𝑐 < 𝐾𝑐 

(D) 𝑁ã𝑜 ℎá 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 

3. Com o objetivo de estudar o efeito da variação da concentração no equilíbrio químico um grupo de alunos preparou 

quatro tubos de ensaio do seguinte modo: num gobelé de 100 mL adicionaram 20 mL de solução de tiocianato de potássio 

(KSCN) de concentração 0,1 mol/dm3 e 20 mL de solução de nitrato de ferro (III), Fe(NO3)3, de concentração 0,1 mol/dm3, 

homogeneizando-se a solução.  

𝐹𝑒3+(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜) + 𝑆𝐶𝑁− ⇄ 𝐹𝑒𝑆𝐶𝑁2+(𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜) 

Da solução preparada foram retiradas 5 mL para 4 tubos de ensaio 1,2, 3 e 4. Ao tubos 2, 3 e 4 foram adicionadas 

algumas gotas de KSCN, Fe(NO3)3 e de NaOH, respetivamente, de concentração 0,01 mol/dm3. 

3.1. Seleciona a opção correta relativamente ao tubo um (7 pontos): 

(A) É a amostra de controlo contendo apenas Fe(NO3)3 para se comparar a cor das soluções após as alterações. 

(B) É a amostra de controlo contendo FeSCN2+ para se comparar a cor das soluções após as alterações. 

(C) É a amostra de controlo contento apenas Fe3+ para se comparar a cor das soluções após as alterações. 

(D) É o tubo de ensaio de reserva para se proceder às alterações. 

3.2. Que variáveis é necessário controlar, nesta atividade experimental, uma vez que se pretende verificar o efeito da 

concentração num sistema em equilíbrio químico? (10 pontos) 

3.3. Quais as vantagens da realização desta atividade prática em pequena escala? (7 pontos) 

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 

 


