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1. O titânio encontra a sua maior aplicação na indústria aeronáutica militar e espacial. Apresentam-se a seguir dois 

processos de extração do titânio, cujas reações globais são traduzidas por: 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑯𝒖𝒏𝒕𝒆𝒓     𝑇𝑖𝑂2(𝑠) + 2𝐶ℓ2(𝑔) + 𝐶(𝑠) + 4 𝑁𝑎(ℓ) → 𝑇𝑖(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝑁𝑎𝐶ℓ(ℓ) 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒕𝒓𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒐         𝑇𝑖𝑂2(𝑠) → 𝑇𝑖(𝑠) + 𝑂2(𝑔) 

𝑴(𝑻𝒊𝑶𝟐) = 𝟕𝟗, 𝟖𝟕𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏       𝑴(𝑪𝓵𝟐) = 𝟕𝟎, 𝟗𝟎 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏       𝑴(𝑪𝑶𝟐) = 𝟒𝟒, 𝟎𝟏 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏               

𝑴(𝑵𝒂𝑪𝓵) = 𝟓𝟖, 𝟒𝟒 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏     𝑴(𝑶𝟐) = 𝟑𝟐, 𝟎𝟎 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

1.1. A economia atómica percentual de cada processo respetivamente é de: (8 pontos) 

(A) 80,92% e 100,00% 

(B) 14,70% e 59,93% 

(C) 25,77% e 100,00% 

(D) 25,77% e 59,93% 

1.2. Selecione opção correta relativamente aos processos apresentados e aos princípios da “Química Verde”. (8 pontos) 

(A) O produto secundário no processo eletrolítico é perigoso sendo a obtenção de sal, 𝑁𝑎𝐶ℓ, no processo de Hunter 

mais favorável ambientalmente. 

(B) O processo de Hunter é o menos favorável dado que utiliza como reagente o cloro que é tóxico e não renovável. 

(C) O processo eletrolítico é um processo menos eficiente pois origina menos produtos secundários. 

(D) O processo de Hunter é um processo mais eficiente pois origina mais produtos secundários. 

2. O hidrogénio pode ser obtido laboratorialmente a partir da reação do alumínio, 𝐴ℓ, com ácido sulfúrico, 𝐻2𝑆𝑂4, de 

acordo com a seguinte equação química: 

2𝐴ℓ(𝑠) + 3𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐴ℓ2(𝑆𝑂4)3(𝑎𝑞) + 3𝐻2(𝑔) 

2.1. Considere uma amostra de 94,5 g com 80% (m/m) de alumínio. Que quantidade de hidrogénio se obtém quando se 

faz reagir a amostra com excesso de ácido? (8 pontos) 

(A) 4,2 mol 

(B) 2,8 mol 

(C) 5,3 mol 

(D) 1,1 mol 

2.2. Considere agora que a 500 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico juntaram-se 15,14 g de alumínio sem impurezas. 

No final da reação verificou-se que ficaram por reagir 9,74 g de alumínio. Calcule a concentração da solução de ácido 

sulfúrico considerando que todo o ácido reagiu. (8 pontos) 

(A) 0,72 mol/dm3 

(B) 1,1 mol/dm3 

(C) 0,3 mol/dm3 

(D) 0,6 mol/dm3 
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3. Um recipiente fechado, contendo amoníaco, foi submetido à temperatura de 800ºC, o que provocou a decomposição 

do amoníaco de acordo com a seguinte equação química: 

2𝑁𝐻3(𝑔) ⇄ 𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) 

O gráfico representa a evolução das concentrações do reagente e dos produtos da reação ao longo do tempo. 

 

3.1. Seleciona a opção que faz corresponder corretamente cada curva à substância respetiva presente no sistema 

reacional. (8 pontos) 

(A) 𝐴 − 𝑁𝐻3, 𝐵 −  𝑁2,   𝐶 − 𝐻2  

(B) 𝐴 − 𝑁𝐻3, 𝐵 −  𝐻2,   𝐶 − 𝑁2 

(C) 𝐴 − 𝐻2, 𝐵 − 𝑁𝐻3,   𝐶 − 𝑁2 

(D) 𝐴 − 𝑁2, 𝐵 − 𝑁𝐻3,   𝐶 − 𝐻2 

3.2. Que expressão traduz a constante de equilíbrio para a reação de decomposição do amoníaco? (8 pontos) 

(A) 𝐾𝑐 =
[𝑁2]𝑒×[𝐻2]𝑒

3

[𝑁𝐻3]𝑒
2  

(B) 𝐾𝑐 =
[𝑁2]𝑒+[𝐻2]𝑒

3

[𝑁𝐻3]𝑒
2  

(C) 𝐾𝑐 =
[𝑁𝐻3]𝑒

2     

[𝑁2]𝑒×[𝐻2]𝑒
3 

(D) 𝐾𝑐 =
[𝑁2]𝑒×3[𝐻2]𝑒

2[𝑁𝐻3]𝑒
 

3.3. Calcule o valor da constante de equilíbrio para a síntese do amoníaco à temperatura de 800ºC. Apresente todas as 

etapas de resolução. (12 pontos) 

3.4. Na tabela seguinte estão registados os valores da constante de equilíbrio, Kc, da reação de síntese do amoníaco, a 

duas temperaturas diferentes. 

T (°C) Kc 

25 3,3×108 

327 4,1 

3.4.1. Comparando o sistema no equilíbrio às duas temperaturas consideradas, a 327ºC a reação é mais extensa no 

sentido (__) sendo (__) a conversão de reagentes em produtos. (8 pontos) 

(A) Direto… maior 

(B) Inverso… maior 

(C) Direto… menor 

(D) Inverso… menor 

3.4.2. Indica, justificando adequadamente, se a reação de síntese do amoníaco é exotérmica ou endotérmica. (12 pontos) 
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4. Newton percebeu que se lançasse, de um ponto muito alto, balas de canhão com velocidades cada vez maiores, a 

partir de um certo valor de velocidade, a bala entraria em órbita da Terra, desprezando a resistência do ar.  

4.1. Esta experiência imaginada permitiu a Newton concluir que: (8 pontos) 

(A) A força que faz cair uma bala de canhão tem a mesma natureza da força que mantém a Lua em órbita. 

(B) É possível colocar satélites em órbita da Terra. 

(C) Quanto maior for a velocidade da bala, menor será a força gravítica. 

(D) Para velocidades muito elevadas, a força de atração gravítica anula-se. 

4.2. O raio da órbita da Lua em redor da Terra é igual a 60 raios da Terra, enquanto o da Estação Espacial Internacional 

(EEI) é de 1,05 raios da Terra.  A intensidade da força exercida pela Terra sobre a Lua é de 2,0 × 1020𝑁 enquanto a 

exercida sobre a EEI é de 3,7 × 106𝑁. 

4.2.1. A relação entre as ordens de grandeza da intensidade da força exercida pela Terra sobre a Lua e a intensidade da 

força exercida pela Terra sobre a EEI é de: (8 pontos) 

(A) 1020 

(B) 106 

(C) 1014 

(D) 1026 

4.2.2. Compara a intensidade da massa da Lua com a massa da EEI. (8 pontos) 

(A) 𝑚𝐿𝑢𝑎 = 5,41 × 1013 𝑚𝐸𝐸𝐼  

(B) 𝑚𝐿𝑢𝑎 = 0,0175 𝑚𝐸𝐸𝐼  

(C) 𝑚𝐿𝑢𝑎 = 3,1 × 104 𝑚𝐸𝐸𝐼 

(D) 𝑚𝐿𝑢𝑎 = 1,8 × 1017 𝑚𝐸𝐸𝐼 

4.3. Seleciona a opção que pode representar as forças de interação entre a Terra (L) e a Lua (MC): (8 pontos) 

 

5. O Daniel brinca com um carrinho que percorre uma pista composta por dois troços retilíneos, P e R, e dois troços em 

forma de semicírculos, Q e S, como representado na figura. Os troços P e R tem 80 cm de comprimento e os troços S e 

Q têm 25 cm de raio. 
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O carrinho passa pelos troços P e Q mantendo o módulo da sua velocidade. Em seguida passa pelos troços R e S 

aumentando o módulo da sua velocidade. 

5.1. A resultante das forças sobre o carrinho no troço P (__) e no troço Q (__): (8 pontos) 

(A) Nula… não é nula. 

(B) Nula… nula. 

(C) Não é nula… nula. 

(D) Não é nula… não é nula 

5.2. Calcula a distância percorrida e o valor do deslocamento do carrinho para uma volta completa na pista. Apresente 

todas as etapas de resolução e apresente o resultado em unidades do Sistema Internacional. (12 pontos) 

6. Duas esferas com o mesmo volume, uma de madeira e a outra de chumbo, são deixadas cair, simultaneamente, da 

mesma altura h. Despreze a resistência do ar. As esferas alcançam o solo ao mesmo tempo. Isso acontece porque: (8 

pontos) 

(A) As duas esferas têm a mesma energia cinética quando alcançam o solo. 

(B) A aceleração das esferas não depende da massa das esferas. 

(C) À altura h, a energia potencial gravítica das duas esferas é igual. 

(D) As duas esferas têm a mesma massa pois têm o mesmo volume. 

7. Na figura está representada uma calha que termina num troço horizontal. A superfície do troço horizontal está revestida 

por um material rugoso. 

 

Um bloco de massa 300 g foi abandonado na posição A, percorrendo 40 cm até B, imobilizando-se na posição C, que 

dista 60 cm da posição B, no troço horizontal da calha. Entre as posições A e B a dissipação de energia mecânica foi 

desprezável. Considere que o bloco pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). 

Admita que no troço BC a aceleração se mantém constante. 

7.1. Para que se possa considerar o modelo da partícula material deve-se: (8 pontos) 

(A) Desprezar a energia interna do bloco. 

(B) O bloco deve ser deformável. 

(C) Desprezar o movimento de translação do bloco. 

(D) O bloco deve ser rígido. 

7.2. O bloco chega a B com a velocidade de módulo: (8 pontos) 

(A) 4,0 m/s 

(B) 3,5 m/s 

(C) 2,0 m/s 

(D) 1,8 m/s 

7.3. Considere que o carrinho atingiu o ponto B com velocidade 3 m/s. Determine a intensidade da resultante das forças 

aplicadas sobre o bloco no troço horizontal, B a C. Apresente todas as etapas de resolução. (12 pontos) 
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8. Num baloiço, uma rapariga de 60 kg eleva-se a uma altura máxima de 1,5 m em relação ao solo (posição A da figura). 

Considere desprezáveis os atritos. 

 

8.1. Calcule a energia potencial gravítica do sistema rapariga + Terra em A, tomando como referência o nível do solo. (8 

pontos) 

(A) 900 J 

(B) 900 kJ 

(C) 0,900 J 

(D) 0 J 

8.2. Determine o módulo da velocidade com que passa em B, a 50 cm, do chão: (8 pontos) 

(A) 20 m/s 

(B) 4,5 m/s 

(C) 10 m/s 

(D) 3,2 m/s 

8.3. Selecione a opção que apresenta o gráfico correto da energia mecânica em função da altura h ao solo, para o 

sistema rapariga + Terra quando se desloca de A para B: (8 pontos) 

 

8.4. O trabalho realizado pela força gravítica que atua sobre a rapariga, durante o seu movimento da posição A a B, é: 

(8 pontos) 

(A) positivo e simétrico da variação da energia potencial gravítica do sistema rapariga + Terra. 

(B) negativo e igual à variação da energia potencial gravítica do sistema rapariga + Terra.  

(C) positivo e igual à variação da energia potencial gravítica do sistema rapariga +Terra.  

(D) negativo e simétrico da variação da energia potencial gravítica do sistema rapariga + Terra.  

FIM 
Boa Sorte Jovens Cientistas 

 
 

  


