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1. Consultando a tabela periódica em anexo, responda: 
 
1.1. Indique que elemento tem, 

 
a) uma massa atómica de 14; (0,4) 

b) um número atómico de 16; (0,4) 

c) um só electrão na primeira camada electrónica; (0,4) 

d) duas camadas electrónicas, ambas totalmente preenchidas. (0,4) 

 
1.2. Explique a diferença entre uma ligação iónica e uma ligação covalente em termos 

do que acontece aos electrões da última camada, em cada caso. (0,7) 

 

1.3. Utilizando a regra do octeto, explique o tipo de ligação presente no cloreto de 

sódio (NaCl) e na molécula de metano (CH4). (0,7) 

 

 



 

2. Uma solução de carbonato de sódio, Na2CO3, foi preparada dissolvendo 85 g deste 

composto numa quantidade de água suficiente para dar, exactamente, 500 ml de 

solução.  

 

Dados: Ar(Na) = 23,00; Ar(C) = 12,00; Ar(O) = 16,00 

 

a) Identifique o soluto e o solvente dessa solução. (0,5) 

 

b) Calcule o nº de moles de carbonato de sódio, Na2CO3, existentes nas 85 g usadas 

para preparar a solução. (1,3) 

 

c) Calcule a sua concentração expressa em: 

 

c1) Molaridade (mol/dm3). (0,6) 

 

c2) Concentração mássica (g/L ou g/dm3). (0,6) 

 

3. A reacção completa entre o alumínio e o óxido de manganês (II) é traduzida pela 

seguinte equação química: 

                               Al (s) +  MnO (s)   Al2O3 (s)  +  Mn (s) 

 

a) Acerte a equação química em causa. (0,8) 

 

b) Fazendo reagir 100 gramas de alumínio com 100 gramas de óxido de manganês 

(II), indique, justificando, qual dos reagentes está em excesso e qual é o limitante. 

(1,4) 

Dados: Ar(Al) = 26,9; Ar(Mn) = 54,9; Ar(O) = 16,00 

 

c) Qual a quantidade de óxido de alumínio, Al2O3, em gramas, que é possível formar a 

partir das quantidades enunciadas na alínea anterior. (1,4) 

 

 

 

 

 

 



 

4. Considere a reacção de produção do amoníaco: 

 

N2 (g) + 3 H2 (g)  ⇄ 2 NH3 (g) + 22,2 kcal 

 

Complete as seguintes frases de forma a torná-las afirmações verdadeiras (utilize uma 

das palavras indicadas em alternativa): (2,0) 

 

 (i) Se aumentar a pressão no reactor, a concentração de NH3___________

 (aumenta/diminui/não se altera). 

(ii) Um aumento de temperatura do sistema reaccional faz com que a 

concentração de NH3____________(aumenta/diminua/não se altere). 

(iii) Se ao sistema em equilíbrio adicionar uma quantidade adicional de H2, a 

 concentração de NH3 no novo estado de equilíbrio _______________ 

 (aumenta/diminui/não se altera). 

(iv) A adição de um catalisador ao sistema reaccional faz com que a 

concentração de NH3____________(aumenta/diminua/não se altere). 

 

5. Considere a seguinte reacção:  

N2O4 (g)  ⇄  2 NO2 (g) 

 

Suponha que a constante de equilíbrio da reacção, Kc, tem, à temperatura de 25ºC, o 

valor de 3,45. 

 

a) Escreva a expressão da constante de equilíbrio, Kc, para essa reacção. (1,0) 

 

b) Quando num recipiente de 1 dm3 se introduzem 0,5 moles de N2O4 e 1 mole de 

NO2, verifique se o sistema está ou não em equilíbrio. (1,0) 

 

6. Uma garrafa de “água de mesa” foi analisada, tendo-se obtido, à temperatura de 

25ºC, uma concentração de ião H+ de 2,0×10-7 mol/dm3. 

 

a) Calcule o valor do pH dessa água. (1,2) 

 

b) Considerando o valor do pH encontrado, a essa temperatura, classifique essa “água 

de mesa” como ácida, básica ou neutra. (1,2) 



 

7. É sob a forma de ureia (CH4N2O) que praticamente todos os mamíferos excretam o 

azoto (N) não utilizado das proteínas que ingerem. A ureia pode ser também 

sintetizada em laboratório, a partir de amoníaco (NH3) e ácido isociânico (HNCO). De 

que maneira, se é que de alguma, as propriedades químicas da ureia natural diferem 

da ureia sintética? (1,0) 

 

8. Indique, pelo nome químico ou corrente, um hidrocarboneto, ou mistura de 

hidrocarbonetos, que encontremos naturalmente sob a forma de a) gás, b) líquido, c) 

sólido. (1,2) 

 

9. Indique as classes dos compostos com as seguintes fórmulas: (1,8) 

 a) CH2=CH-CH3 b) C4H9OH  c) CH3OC2H5 

d) C2H5CHO  e) C6H5COOH  f) CH3NH2 

 

 



 


