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1. Considere a reação traduzida por: 

2 𝐻2𝑂 (𝑙)   ⇄   𝐻3𝑂+(𝑎𝑞)  +  𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

E o gráfico seguinte que traduz a variação do produto iónico da água com a temperatura. 

 

1.1. Na reação apresentada, moléculas de água cedem: (7 pontos) 

(A) eletrões a moléculas de água. 

(B) protões a iões OH- (aq).  

(C) protões a moléculas de água.  

(D) eletrões a iões OH- (aq). 

1.2. O produto iónico da água é, 3,8×10-14, a uma temperatura T. Se, à temperatura T, o pH de uma água engarrafada 

for 6,90, essa água: (7 pontos) 

(A) será neutra, uma vez que o seu pH será próximo de 7. 

(B) será neutra, uma vez que as concentrações de H3O+ (aq) e de OH- (aq) serão iguais.  

(C) não será neutra, uma vez que o seu pH será diferente de 7.   

(D) não será neutra, uma vez que a concentração de H3O+ (aq) será inferior à de OH- (aq).  

1.3. Dissolvendo em água, a temperatura constante, uma certa quantidade de uma base, a concentração de OH- (aq): (7 

pontos) 

(A) diminui, e o produto iónico da água mantém-se constante.  

(B) aumenta, e o produto iónico da água não se mantém constante. 

(C) diminui, e o produto iónico da água não se mantém constante.  

(D) aumenta, e o produto iónico da água mantém-se constante. 

1.4. Sabe-se que as soluções aquosas de uma substância A apresentam pH igual a 7 a 40ºC. Numa solução aquosa da 

substância A, a concentração de OH- (aq) será: (7 pontos) 

(A) inferior à de H3O+ (aq). 

(B) superior à de H3O+ (aq). 

(C) igual à de H3O+ (aq). 

(D) nula.  
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2. O ácido nítrico, HNO3, é um ácido forte, segundo a teoria de Brönsted-Lowry.  

2.1. Considere uma solução de ácido nítrico cuja concentração é 5,50 mol dm-3, contendo 22,0 %, em massa, de HNO3 

(M = 63,02 g mol-1). Calcule a massa volúmica da solução em g/mL. Apresente o resultado com 3 algarismos 

significativos. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

2.2. A partir daquela solução (referida em 2.1) preparou-se uma solução mais diluída, de concentração 0,08 mol/L. Qual 

a quantidade de iões, provenientes da ionização do ácido nítrico, que existirá no total, em 250 cm3 da solução mais 

diluída? (7 pontos) 

(A) 0,02 mol 

(B) 0,01 mol 

(C) 0,04 mol 

(D) 40 mol 

2.3. Qual é a concentração do ião OH- (aq) na solução diluída (referida em 2.2), a 25 ºC? (7 pontos) 

(A) 1 × 10−7 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

(B) 1,3 × 10−13 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

(C) 0,08 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

(D) 8 × 10−16 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

3. O ácido fluorídrico, HF (aq), é um ácido fraco.  

3.1. Considere uma solução de ácido fluorídrico, de concentração 0,080 mol dm-3. A 25 ºC, o pH dessa solução é 2,14. 

Determine a constante de acidez do ácido fluorídrico, a 25 ºC. Apresente todas as etapas de resolução, a equação da 

reação do ácido fluorídrico com a água e a expressão da constante de acidez. (10 pontos) 

3.2. Escreva a equação química que traduz a reação da base conjugada do ácido fluorídrico com a água. (7 pontos) 

3.3. Na molécula HF, existem, no total, (__) pares de eletrões de valência, dos quais (__) pares são não ligantes. (7 

pontos) 

(A) oito ... três  

(B) oito ... dois  

(C) quatro ... três  

(D) quatro ... dois 

4. O aumento da acidez a água da chuva ocorre principalmente devido ao aumento da concentração dos óxidos de 

enxofre e nitrogénio na atmosfera. Em contacto com a água estes formam os ácidos sulfuroso H2SO3 e nitroso HNO2 

respetivamente. As constantes de equilíbrio das primeiras protólises, a 25ºC, são: 

 

4.1. Selecione a opção verdadeira: (7 pontos) 

(A) A ionização do ácido sulfuroso é menos extensa do que a do ácido nitroso. 

(B) HNO2 e H2SO3 são dois ácidos igualmente fracos 

(C) Para soluções com igual concentração inicial, o ácido sulfuroso apresente menor valor de pH. 

(D) O ácido sulfuroso é o que apresenta a base conjugada mais forte. 
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4.2. Entre as concentrações de H3O+ em solução, provenientes da ionização de cada um dos ácidos. verifica-se a relação: 

(7 pontos) 

 

5. A metilamina CH3NH2 é a substância responsável pelo cheiro característico do peixe estragado. Em solução a 

metilamina aquosa apresenta carácter básico que se pode traduzir pela seguinte equação química: 

 

5.1. Numa solução aquosa de concentração 0,26 mol/dm3 de metilamina esta encontra-se 4% ionizada. A 25ºC calcule 

o pH da solução. Apresente todas as etapas de resolução. Apresente o resultado arredondado às décimas. (7 pontos) 

5.2. Explique porque é que para diminuir o cheio desagradável que fica nas mãos após o manuseio dos peixes é comum 

a utilização do limão. Apresente num texto a explicação solicitada. (10 pontos) 

6. Após a ingestão de alimentos calóricos o organismo vê-se obrigado a produzir maior quantidade de ácido clorídrico, 

M(HCl)=36,46 g/mol, presente no estomago para auxiliar a digestão. Então ocorre um aumento de acidez no estomago, 

a designada azia.  

É vulgar nessas situações tomarem-se medicamentos que se designam genericamente por antiácidos. Um antiácido 

muito utilizado no tratamento da azia tem como princípio ativo o hidróxido de alumínio, Al(OH)3. 

Determina a quantidade máxima de ácido que pode ser neutralizada quando se toma um comprimido com 240 mg de 

hidróxido de alumínio M(Al(OH)3)=78,01 g/mol. (7 pontos) 

7. A 14 de outubro de 2012, Felix Baumgartner (FB), um paraquedista austríaco, subiu num balão de hélio até à 

estratosfera. A partir desse balão, FB realizou um salto até à superfície da Terra.  

No salto que realizou desde a estratosfera até à Terra, Felix Baumgartner (FB) foi o primeiro homem a quebrar a barreira 

do som sem qualquer veículo propulsor. Considere que a queda de FB em direção à Terra foi aproximadamente vertical. 

Apresentam-se, para os primeiros 100 s de queda, os gráficos do módulo da velocidade, vFB, e da altitude, h, de FB, em 

função do tempo, t. Na figura, está também representada uma linha a tracejado, que traduz o modo como variou o módulo 

da velocidade do som, vsom, ao longo da trajetória percorrida, durante aquele intervalo de tempo.  

Considere que o conjunto FB + equipamento pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula 

material) e que a variação da aceleração gravítica com a altitude é desprezável. 
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7.1. A resultante das forças que atuaram sobre o conjunto FB + equipamento, nos primeiros 40 s de queda teve sentido 

(__) e no intervalo [60, 100] s foi (__)? (7 pontos) 

(A) Negativo… positivo. 

(B) Negativo… negativo. 

(C) Positivo… negativo. 

(D) Positivo… positivo. 

7.2. Calcula, aproximadamente, a distância percorrida pelo conjunto FB + equipamento, no intervalo de tempo em que o 

módulo da sua velocidade aumentou. (7 pontos) 
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7.3. No intervalo de tempo [50, 60] s, a intensidade da resultante das forças que atuaram do conjunto FB + equipamento 

(__), e o módulo da aceleração (__). (7 pontos) 

(A) aumentou ... aumentou  

(B) aumentou ... diminuiu  

(C) diminuiu ... diminuiu  

(D) diminuiu ... aumentou 

7.4. No intervalo de tempo [50,100] s, a energia mecânica do sistema FB + equipamento + Terra (__), e a energia 

potencial gravítica do sistema (__). (7 pontos) 

(A) aumentou ... permaneceu constante  

(B) diminuiu ... diminuiu  

(C) permaneceu constante ... diminuiu  

(D) diminuiu ... permaneceu constante 

7.5. Considere um referencial unidimensional Oy vertical, com sentido de cima para baixo. Qual dos esboços de gráfico 

seguintes poderá representar a componente escalar da posição, y, do conjunto FB + equipamento, em relação ao 

referencial Oy, em função do tempo, t, nos primeiros 100 s de queda? (7 pontos) 

 

7.6. Considere que a massa do conjunto FB + equipamento era 122 kg. Determine o trabalho realizado pela força de 

resistência do ar que atuou sobre o conjunto, no intervalo de tempo em que este se moveu com velocidade superior à 

velocidade do som. Apresente todas as etapas de resolução, explicitando todos os cálculos efetuados. (10 pontos) 

8. Na figura encontram-se representados os gráficos posição-tempo e velocidade-tempo correspondentes a dois 

movimentos retilíneos ao longo do eixo dos xx. 
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Faça a devida associação entre os gráficos (C) e (D) e os gráficos (A) e (B). (7 pontos) 

(A) Os gráficos A e C pertencem ao mesmo movimento. 

(B) Os gráficos B e C pertencem ao mesmo movimento. 

(C) Os gráficos A e D pertencem ao mesmo movimento. 

(D) O gráfico D pode representar ambos os movimentos A e B. 

9. Uma bola, de massa 80,0 g, atada a uma corda, descreve trajetórias circulares, de raio 25 cm, num plano horizontal. 

Verifica-se que a bola descreve 20 voltas completas em 7,8 s, com velocidade de módulo constante. Considere que a 

bola pode ser representada pelo seu centro de massa (modelo da partícula material). Determine a intensidade da 

resultante das forças que atuam na bola, no movimento considerado. Apresente todas as etapas de resolução. (10 

pontos) 

10. Um satélite, após ter sido lançado, fica a descrever uma órbita circular de altitude 20 000 km da superfície da Terra. 

𝑅Terra = 6400 km; 𝑀Terra = 5,97 × 102𝟒 kg; 𝑚satélite = 50 kg 

10.1. Calcule o período da órbita descrita pelo satélite. Apresente todas as etapas de resolução. (10 pontos) 

10.2. Se a distância entre o satélite e a Terra aumentar para o dobro, o período do satélite irá… (7 pontos) 

 

(A) … diminuir para metade. 

(B) … aumentar.   

(C) … diminuir. 

(D) … permanecer constante. 

 

10.3. Imagine que seria possível “desligar” a interação gravítica que atuava no satélite. Selecione o gráfico que, nessas 

condições, melhor relacionaria o deslocamento em função do tempo. (7 pontos) 

 

FIM 
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