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1. Considera os dois gráficos apresentados que representam a ação dos metais no organismo 

humano.  

 

 

 

 

 

 

Indica, justificando, o tipo de metais (de acordo com a sua função no organismo humano) a que 

corresponde cada gráfico. Na tua justificação deves explicar a forma da curva de cada gráfico. (15 

pontos) 

2. Considera uma solução aquosa de ácido acético, CH3COOH, de concentração 0,80 mol/dm3 que 

se encontra a 25ºC. 

𝐾𝑎(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) = 1,75 × 10−5 

2.1. Escreve a equação correspondente à reação ácido-base que ocorre. (5 pontos) 

2.2. A reação ácido-base do ácido acético corresponde a: (5 pontos) 

(A) Dissociação completa 

(B) Dissociação incompleta 

(C) Ionização completa 

(D) Ionização incompleta 

2.3. Os pares ácido-base conjugados para esta reação correspondem a: (5 pontos) 

(A) 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−/𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻  𝑒  𝐻3𝑂+/𝐻2𝑂 

(B) 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻/𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−  𝑒  𝐻3𝑂+/𝐻2𝑂 

(C) 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻  /𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−𝑒  𝐻2𝑂/𝐻3𝑂+ 

(D) 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−/𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻  𝑒  𝐻2𝑂/𝑂𝐻− 

2.4. O valor de pOH da solução é de: (5 pontos) 

(A) 2,4 

(B) 4,9 

(C) 11,6 

(D) 9,1 
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2.5. Calcula o grau de ionização do ácido na solução considerada. (10 pontos) 

2.6. Suponha que a 100 mL desta solução foram adicionados 200 mL de água destilada, à mesma 

temperatura. Determina o novo grau de ionização da solução diluída. (15 pontos) 

3. Preparou-se uma solução, a 25ºC, dissolvendo em água 0,60 mol de ácido acético, CH3COOH, 

e 1,2 mol de acetado de potássio, KCH3COO, de forma a obter um volume de 2 litros. 

𝐾𝑎(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) = 1,75 × 10−5 

3.1. A solução preparada consiste numa solução tampão. Justifica. (10 pontos) 

3.2. Em que consiste uma solução tampão? (5 pontos) 

3.3. Calcula o pH da solução preparada. (15 pontos) 

4. Determina o pH, a 25ºC, de uma solução de cianeto de potássio, KCN, de concentração 0,2 

mol/dm3. (15 pontos) 

𝐾𝑎(𝐻𝐶𝑁) = 6,17 × 10−10 

5. Considere as soluções aquosas de sais, preparadas a 25ºC, seguintes:  

Solução A: Nitrato de sódio, NaNO3  

Solução B: cloreto de amónio, NH4Cl 

Solução C: Hidrogenocarbonato de sódio, NaHCO3 

5.1. As soluções A e B apresentam, respetivamente, um carácter: (5 pontos) 

(A) Ácido e Neutro 

(B) Básico e Neutro 

(C) Neutro e Ácido 

(D) Neutro e Básico 

5.2. Relativamente à solução C, seleciona a opção verdadeira (5 pontos): 

(A) É uma solução neutra pois nenhum dos iões tem características ácido-base. 

(B) É uma solução básica devido às características básicas do ião HCO3
-. 

(C) É uma solução ácida devido às características ácidas do ião sódio. 

(D) É uma solução ácida devido às características ácidas do ião HCO3
-. 

5.3. Qual a espécie responsável pelo caracter ácido base da solução B? (5 pontos) 

(A) 𝐶𝑙−  

(B) 𝐶𝑙+  

(C) 𝑁𝐻4
+ 

(D) 𝑁𝐻4
− 

6. A hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias do sangue, capaz de se ligar a moléculas 

de oxigénio (O2) e assim transportá-las pelo corpo. A hemoglobina é o pigmento respiratório que 

dá a cor vermelha ao sangue, sendo o mais difundido entre os organismos. Ela está presente em 

células sanguíneas de todos os vertebrados e alguns invertebrados como anelídeos, 

equinodermos, alguns moluscos e insetos. 
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O nome “hemoglobina” reflete sua estrutura química, pois consiste em uma proteína de estrutura 

globular (globina) associada a um grupo heme. Esse grupo trata-se de uma estrutura anelar 

chamada porfirina, formada por quatro unidades combinadas com um ião. 

6.1. Que ião metálico está presente na estrutura da hemoglobina? (5 pontos) 

(A) 𝐹𝑒2+ 

(B) 𝐹𝑒3+ 

(C) 𝐹𝑒2
2+ 

(D) 𝑃𝑏2+ 

6.2. O grupo heme indicado na estrutura da hemoglobina consiste: (5 pontos) 

(A) Numa cadeia de proteínas 

(B) Num ligando 

(C) Num complexo de ferro 

(D) Num completo de carbono 

6.3. A que se deve a cor vermelha da hemoglobina? (5 pontos) 

6.4. Qual a função da hemoglobina? (5 pontos) 

6.5. A ligação entre o oxigénio e a hemoglobina é uma ligação cooperativa. Explica essa 

designação. (10 pontos) 

6.6. A presença de monóxido de carbono no ar é facilmente mortal para o ser humano. Explica, 

muito sucintamente, esse fato. (5 pontos) 

6.7. A afinidade da hemoglobina pelo oxigénio é altamente dependente do pH do meio. Deste modo 

o sangue tem que ter um pH extremamente controlado constituindo uma solução tampão: 

6.7.1. Qual o intervalo de pH ótimo do sangue para o ser humano? (5 pontos) 

(A) 7,25 a 7,35 

(B) 7,35 a 7,45 

(C) 7,45 a 7,55 

(D) 7,55 a 7,65 

6.7.2. Quais as espécies principais responsáveis pelo efeito tampão do sangue? (5 pontos) 

(A) 𝐶𝑂2 𝑒 𝐻𝐶𝑂3
− 

(B) 𝐶𝑂3 𝑒 𝐻𝐶𝑂3
− 

(C) 𝐶𝑂2 𝑒 𝐻𝐶𝑂3
2− 

(D) 𝐶𝑂3 𝑒 𝐻𝐶𝑂3
2− 

7. Em engenharia mecânica, um conversor catalítico é um dispositivo catalisador usado para reduzir 

a toxicidade das emissões dos gases de escape de um motor de combustão interna. Foi introduzido 

nos Estados Unidos da América a partir de 1993 de forma que fosse cumprida a legislação exigida 

pela EPA sobre emissões de gases nocivos.  

Um catalisador de três vias opera num circuito fechado que inclui uma catálise redutora, uma 

catálise oxidante e um sensor de oxigénio para regular a entrada de ar/combustível no motor. O 
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catalisador pode, simultaneamente, oxidar o monóxido de carbono (CO) e os hidrocarbonetos (HC) 

a dióxido de carbono e água, enquanto reduz os óxidos de azoto, a azoto (N2). 

Os gases poluentes citados saem do motor e entram no conversor catalítico, passando por uma 

espécie de “colmeia”, cujas celas são feitas geralmente de material cerâmico ou metálico, que é 

revestido de alumina (óxido de alumínio – Al2O3). Esse formato de colmeia, com minúsculos canais, 

é importante, porque fornece uma grande superfície de contato com os gases, fazendo com que 

eles reajam mais rapidamente. Mas o verdadeiro catalisador é um metal que fica sobre o óxido de 

alumínio. Normalmente os metais usados são o paládio, o ródio, a platina ou o molibdénio. 

7.1. Considera a utilização de um catalisador. Escreve um pequeno texto onde refiras: (15 pontos) 

 Em que consiste um catalisador; 

 Qual a sua importância industrial; 

 As alterações que ocorrem no catalisador aquando da sua função. 

7.2. Qual a função de um conversor catalítico? (5 pontos) 

7.3. Classifica, justificando, a catálise que ocorre nos conversores catalíticos dos automóveis. (10 

pontos) 

7.4. Dá um exemplo de um catalisador biológico. (5 pontos) 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

   


