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Instruções Gerais 

 A prova está cotada para um total de 200 (duzentos) pontos. 

 Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 É permitido o uso de calculadora de teclado alfabético. 

 Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar aquilo 

que pretende que não seja classificado. 

 Para cada resposta, identifique o grupo e o item.  

 Apresente as suas respostas de forma legível. 

 Apresente apenas uma resposta para cada item. 

 A prova inclui um formulário, uma tabela de constantes e a tabela 

periódica. 

 Todas as questões deverão ser respondidas na folha de respostas.  

 As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 
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FORMULÁRIO/TABELA DE CONSTANTES 

 

PV=nRT      
 
R (constante dos gases perfeitos) = 0,082 atm dm3 mol-1 K-1  
 
Conversão de temperatura: T (grau kelvin) = T (grau Celsius) + 273,15 
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1 – Das afirmações seguintes, indique as verdadeiras (V) e as falsas (F).  

1.1 – O magnésio pertence à família dos metais alcalinos. 

1.2 – Na Tabela Periódica, os elementos estão dispostos por ordem crescente 

dos seus números atómicos. 

1.3 – A obtenção de espectros atómicos descontínuos, quer de emissão, quer de 

absorção, constitui uma prova de que os eletrões nos átomos podem ter apenas 

certos valores de energia. 

1.4 – De um modo geral, a primeira energia de ionização diminui ao longo de um 

grupo da Tabela Periódica. 

1.5 – De um modo geral, o raio atómico aumenta ao longo de um período da 

Tabela Periódica. 

1.6 – De um modo geral, o raio atómico aumenta ao longo de um grupo da 

Tabela Periódica. 

1.7 – Em condições PTN, 0,5 mol de CO2 mais 0,5 mol de O2 ocupam 22,4 dm3 

1.8 – Em condições PTN, 1 mol de CO2 ocupa um volume bastante superior a 1 

mol de O2, pois a molécula de CO2 é maior. 

1.9 – Há ligação química espontânea quando os átomos ligados têm menos 

energia do que se estivessem separados. 

1.10 – Na molécula de água há apenas dois eletrões não ligantes. 

 

2 – Das configurações eletrónicas seguintes indique e justifique as que não seguem a 

regra de Hund, no estado fundamental: 

2.1 – 1s2 2s2 3s2 

2.2 – 1s2 2s2 2 3

xp  2 2

yp  

2.3 – 1s2 2s2 2 1

xp  2 2

yp  2 0

zp  

 

3 – Qual dos seguintes compostos é mais solúvel em água: (CH4) metano ou metanol 

(CH3OH). Justifique a sua resposta.  

 

4 – Das seguintes espécies quais as que podem formar ligações por pontes de 

hidrogénio: H2O, CH4, CH3COOH. Justifique. 
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5 – O metano é um hidrocarboneto saturado, a partir do qual se formam, por 

substituição, vários compostos halogenados. Qual é o nome do composto a seguir 

representado, de acordo com a nomenclatura IUPAC? 

 
6 – O propano (C3H8) é um componente do gás natural e é utilizado para cozinhar ou 

no aquecimento. 

 

6.1 – Acerte a seguinte equação, que representa a combustão do propano ao ar:  

C3H8 (g) + O2 (g) →  CO2 (g) + H2O (l) 

 

6.2 – Quantos gramas de dióxido de carbono são produzidos por combustão de 2,20 

moles de propano? Considere que o oxigénio é o reagente em excesso nesta 

reação. 

 

6.3 – Uma amostra de 6,9 moles de dióxido de carbono (CO2) está dentro de um 

recipiente de volume igual a 29,5 dm3. Qual é a pressão do gás (em atm) se a 

temperatura for 52 C?  

 

7 – O ácido acético, CH3COOH, apresenta um cheiro muito característico, sendo um 

componente dos vinagres. É também um ácido correntemente usado em laboratório. 

A reação de ionização do ácido acético em água é uma reação incompleta, que pode 

ser representada por: 

 
 

7.1 – Selecione a única alternativa que identifica corretamente um par 

conjugado ácido-base, naquela reação. 
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7.2 – Descreva detalhadamente, indicando o material laboratorial necessário, 

como preparar uma solução de ácido acético 0,1 M com 100 cm3 a partir de 

uma solução de ácido acético com 0,5 M. 

 

7.3 – Considere que o pH no ponto de equivalência da titulação da solução 

diluída de vinagre é igual a 8,8, a 25 C. 

Indique, justificando com base na informação contida na tabela seguinte, qual 

dos indicadores é adequado para assinalar o ponto de equivalência daquela 

titulação. 

 

 
 

7.4 – Desprezando a contribuição de outros ácidos presentes no vinagre, a 

titulação efetuada permitiu determinar a concentração de ácido acético, 

CH3COOH (M = 60,06 g mol–1) na solução de vinagre, tendo-se obtido o valor 

7,8 × 10–2 mol dm–3. 

O grau de acidez de um vinagre pode ser expresso em termos da massa de 

ácido acético, em gramas, existente em 100 cm3 desse vinagre. 

Calcule o grau de acidez do vinagre comercial utilizado. 

Apresente todas as etapas de resolução. 

 

 

 

FIM 
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COTAÇÕES 

 

 

1. 

1.1 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos 

1.2 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos 

1.3 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos 

1.4 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos 

1.5 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos 

1.6 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos 

1.7 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos 

1.8 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos 

1.9 ……………………………………………………..………………………………..05 pontos 

1.10 ……………………….…………………………..………………………………..05 pontos 

 

2.  …………………………………………………………..………………………………..10 pontos 

3.       …………………………………………………………..………………………………..10 pontos 

4.  …………………………………………………………..………………………………..10 pontos 

5.  …………………………………………………………..………………………………..10 pontos 

6. 

6.1 ……………………………………………………..………………………………..10 pontos 

6.2 ……………………………………………………..………………………………..20 pontos 

6.3 ……………………………………………………..………………………………..20 pontos 

7. 

7.1 ……………………………………………………..………………………………..10 pontos 

7.2 ……………………………………………………..………………………………..20 pontos 

7.3 ……………………………………………………..………………………………..10 pontos 

7.3 ……………………………………………………..………………………………..20 pontos 

 

 

Total …………………………………………………………………………………………….200 pontos 

 

 

 


