
 

P
ág

in
a1

 

 
1. Os derivados do petróleo são hidrocarbonetos, sendo os mais leves formados por pequenas 

moléculas, como por exemplo o etano, e os mais pesados contendo até 70 átomos de carbono. Por 

destilação é possível separar os componentes do petróleo, devido à diferença de tamanho das 

moléculas e consequente diferença de densidade e temperatura de evaporação. 

 

1.1. Identifique o tipo de destilação aplicada na separação dos componentes do petróleo. (5 pontos) 

1.2. Considere as seguintes frases: 

I. Moléculas de C6H26 (um dos componentes do querosene) podem ser transformadas em 

octano, C8H18. 

II. Hidrocarbonetos de cadeia linear dão origem a hidrocarbonetos ramificados, com igual 

massa molecular. 

Selecione a opção que identifica os processos a que se referem as descrições (I) e (II), 

respetivamente. (5 pontos) 

(A) Destilação fracionada e destilação simples. 

(B) Destilação simples e destilação fracionada. 

(C) Cracking e isomerização. 

(D) Isomerização e cracking. 

1.3. Indica, justificando, qual das frações indicadas corresponde aos hidrocarbonetos de cadeias 

carbonadas maiores. (10 pontos) 

1.4. Explica os diferentes pontos de ebulição das diversas frações que compõem o crude. (10 

pontos)  
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1.5. Selecione a opção com os termos que completam corretamente a frase: As frações obtidas na 

destilação fracionada do petróleo bruto estão associadas a um intervalo de … de recolha e … da 

cadeia carbonada. (5 pontos) 

(A) Tempo… pressão 

(B) Tempo… concentração 

(C) Temperatura… tamanho 

(D) Temperatura… polaridade 

2. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos exclusivamente por carbono e 

hidrogénio. Considere as fórmulas de estrutura seguintes. 

 

2.1. Das seguintes afirmações selecione a verdadeira. (5 pontos) 

(A) O composto (I) é um alcano e o composto (IV) é um alceno. 

(B) O composto (II) é um cicloalcano e o composto (III) é um alcino. 

(C) O composto (I) é um alcano e o composto (III) é um alceno. 

(D) Os compostos (II) e (III) são alcenos. 

2.2. Indique o nome dos hidrocarbonetos representados. (10 pontos) 

3. Existem famílias de compostos orgânicos que, para além de serem constituídos por átomos de 

carbono e hidrogénio, contêm ainda átomos de oxigénio. Considere as seguintes fórmulas de 

estrutura. 

 

3.1. Selecione a opção que contém as famílias a que correspondem respetivamente os compostos 

I e II: (5 pontos) 

(A) Álcoois e éteres 

(B) Éteres e álcoois 

(C) Hidrocarbonetos saturados e éteres 

(D) Hidrocarbonetos saturados e hidrocarbonetos insaturados. 

3.2. Indique o nome dos compostos apresentados. (10 pontos) 
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3.3. Das seguintes afirmações selecione a correta. (5 pontos) 

(A) Os compostos (I) e (II) constituem um par de isómeros de posição. 

(B) Os compostos (I) e (II) são isómeros de cadeia. 

(C) Os compostos (I) e (II) são isómeros de grupo funcional. 

(D) Os compostos (I) e (II) não formam um par de isómeros pois pertencem a diferentes famílias 

de compostos. 

4. Um balão fechado e indeformável, de capacidade 10 dm3, contém 5,0 g de di-hidrogénio, H2, à 

temperatura de 20ºC. Considere que o gás possui comportamento de gás ideal. 

4.1. Selecione a opção que indica o valor da pressão a que se encontra o gás dentro do balão. (5 

pontos) 

(A) 6,0 × 103𝑎𝑡𝑚 

(B) 6,0 𝑎𝑡𝑚 

(C) 12,0 𝑎𝑡𝑚 

(D) 50,0 𝑎𝑡𝑚 

4.2. Selecione o gráfico que pode representar a variação da pressão do gás no balão com o 

aumento da temperatura (em graus Celsius) . (5 pontos) 

 

4.3. Num dado instante, abrindo a torneira do balão, a pressão do gás diminuiu para um terço do 

seu valor inicial, mantendo-se a temperatura constante durante este processo. Determine a 

quantidade de gás que ficou no balão. (10 pontos) 

5. À temperatura ambiente as substâncias podem encontrar-se no estado sólido, líquido ou gasoso. 

A passagem do estado líquido ao estado gasoso ocorre assim a diferentes temperaturas. Considere 

as substâncias representadas pelas seguintes fórmulas de estrutura. 

 

Selecione a opção que dispõe os compostos (I), (II) e (III) por ordem crescente de ponto de ebulição. 

(A) – (I) - (II) – (III)  

(B) – (I) - (III) – (II) 

(C) – (I) – (III) – (II) 

(D) – (III) – (I) – (II)  
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6. O processo de obtenção do propano a partir da grafite representa-se pela seguinte equação 

química: 

 

Considere as entalpias-padrão de formação de algumas reações que se podem relacionar com o 

processo. 

 

6.1. Calcule o valor da entalpia-padrão de formação do propano: (15 pontos) 

6.2. Identifique a lei que permitiu realizar o cálculo anterior. (5 pontos) 

7. A fórmula de estrutura seguinte diz respeito ao fármaco Viagra.  

 

7.1. Este fármaco é um composto que: (5 pontos) 

(A) É aromático e é um hidrocarboneto. 

(B) Não é aromático nem é um hidrocarboneto. 

(C) É aromático mas não é um hidrocarboneto. 

(D) Não é aromático mas é um hidrocarboneto. 

7.2. Quantos átomos de carbono existem na molécula representada? (5 pontos) 

7.3. O benzeno, C6H6, é um hibrido de ressonância. Define em que consiste um híbrido de 

ressonância. (5 pontos) 

7.4. Quais são as ligações intermoleculares presentes no benzeno? (5 pontos) 

(A) Dipolo-dipolo 

(B) Ligações covalentes 

(C) Forças de London 

(D) Ligações de hidrogénio 
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8. Calcule o número de moléculas de dióxido de carbono, CO2, que numa botija de 1,0 L de 

capacidade e à temperatura de 30ºC exercem uma pressão de 1,2 atm. (10 pontos) 

9. Um gás ideal encontra-se num recipiente de 2,45 L à pressão de 0,990 atm e à temperatura de 

25ºC. A massa do gás é de 1,248 g. Calcule a massa molar do gás. (10 pontos) 

10. Selecione a opção que completa corretamente a frase: Os combustíveis com oxigénio na sua 

constituição (como os álcoois e os éteres) possuem regra geral… (5 pontos) 

(A) Maior poder energético do que hidrocarbonetos com cadeia carbonada com maior tamanho. 

(B) Igual poder energético do que hidrocarbonetos com cadeia carbonada com o mesmo 

tamanho. 

(C) Maior poder energético do que hidrocarbonetos com cadeia carbonada com o mesmo 

tamanho. 

(D) Menor poder energético do que hidrocarbonetos com cadeia carbonada com o mesmo 

tamanho. 

11. Relativamente à equação termoquímica seguinte: 

𝑁𝐻4𝑁𝑂3(𝑠) → 𝑁𝐻4
+(𝑎𝑞) + 𝑁𝑂3

−(𝑎𝑞)           ∆𝐻°(298𝐾) = 25,7 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Selecione a opção que completa corretamente a frase: O valor 25,7 kJ/mol corresponde à entalpia 

padrão de… (5 pontos) 

(A) Formação 

(B) Combustão 

(C) Dissolução 

(D) Solução 

12. “Os combustíveis fosseis têm uma enorme importância pois ao serem queimados produzem 

quantidades significativas de energia por massa de combustível. Na antiguidade, o carvão era 

usado como fonte de energia para a fusão de minério de metal e na atualidade pode ser utilizado 

em centrais termoelétricas para a produção de energia elétrica. O petróleo e os seus derivados 

possuem uma gama variada de aplicações. O gás natural para ficar acessível em locais muito 

distantes da sua fonte necessita de ser transportado. Dado o facto de todos esses combustíveis 

constituírem fontes de energia não renováveis, por isso esgotáveis, torna-se necessário encontrar 

alternativas.” 

12.1. Indique os principais combustíveis fósseis referidos no texto. (5 pontos) 

12.2. Um dos principais fatores para a seleção do método de transporte do combustível, consiste 

no: (5 pontos) 

(A) poder energético 

(B) estado físico 

(C) nível de esgotamento 

(D) a sua utilização futura 

12.3. Indica as duas desvantagens, referidas no texto, do uso dos combustíveis fósseis. (5 pontos) 

12.4. Indica duas alternativas aos combustíveis fósseis. (5 pontos) 
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12.5. Qual é o principal entrave à utilização de biocombustíveis em larga escala? 

(A) Ainda são demasiado perigosos 

(B) Ainda são muito poluentes 

(C) Ainda não são totalmente renováveis 

(D) Ainda são demasiado caros 

13. Indique as fórmulas de estrutura dos compostos seguintes: (10 pontos) 

(A) eteno 

(B) but-1-ino 

(C) hex-3-eno 

(D) 2,2-dimetilbutano 

(E) Metilciclopentano 

(F) 2-metilpropeno 

 

FIM 

BOA SORTE JOVENS CIENTISTAS! 

  

 

 


