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A pr6va tem a duração de 120mn e contempla tlm total de 40 perguntas.

Leia atentamente a prova e responda na Folha de Respostas a todas a'S pergillltâs

Para c;ircla pergunta existttn quatío alternativas cle resposia. Só rei-lit é que esiá

correcta. Assinale apeníàs a alternati';a coll'ecta.

Fara respondcl' correctamente, i;asta *:a"r:cràn' mâ aBtermat"iva escolhiila comc) §c

indiça na- Fc,lha de lt-e.spostas' Exemplo: fitl
:). Para rnarcar use pr:irneiro }ápis cie carr'ã'o do iipo H[i' Apagtte c*nr'plt"**tlnri:m!'f r-'rs

erros usaudo .lrrro br:rracha. úepcis pas,qe por çima esfercgrá.fica 6ll"efa ou arul'

6. liu firn rla prova, entregue ãx$e!Ââs a Folha de Í"e.spcstas. Não será :rceií"e qu;tlqucr

folhe. adicional.

7. Não é L"rennitido o uso da ináquiira de calcul;ir ou ieleinÓvel'
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PROVA DE Q{JÍMICA

O conhecimento de conceitos básicos é funclamental para a compreensão da

disciplina de Química.
A. O átomo é à partícula funclamental das substâncias constituído por catiões e aniões;

B. O átomo é à partícula básica das substâncias constituído pol um núcieo e uma

electrosfera,
C. A região central do átomo é chamada electrosfera,

D. Os protões e os electrões localizam-se no núcleo'

A decomposição de uma su!:stância por acção de calor chama-se:

a. ustulação; B. Fotólise; c. Pirólise; D. Electrólise.

A destilação fraccionada do petróleo permite extrair entre outros os seguintes

f'â::§;r", Etanol, Glicerina; c. Diçsel, Asfalto, octanol;

B. Querosene, Diesel, Óleos lubrificantss; D. Gasolina, Parafina, Albumina.

Fara que urn átomo neutro do ferro se transforme no ião Fe2*, ele deve:

A. peider dois prorões; C. Perder dois electrões;

B. Receber doii electrões; D. Receber dois protões.

Qual ctas seguintes afirmações é verdadeira?
À. Irótopotiao doi. ou mais átomos que possuem o mesrlo número atómico e o mesfllo

número de irrassa;

B. Isóbaros são dois ou mais átomos que possuem

difelentes núrnelos rie massal

C. lsitcpos são dois or: ntats átomos qu<: possuem

diÍerçnl.es nútneros de massa;

El, Isi,brucs são dr-ris cu tna.is áltrm"-rs ciue posei.leln o

diíçrentes tiúriteros de lriassc.

e

o mesilto nítmeLo atómico e

o rlesmo númelo atótrico e

rneslno núniero de neutrões e
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Eur relação às propriedades periódicas, pedemos dizer que:

Â. I.,lo páríodo,-quanto maior fbr o númerc atómico maiar será o raio aiómico;

ts. O pàtenciai dL ionização será maior quanto menoi'for o raio atómicol

A" N; períoclo, quanto nutior for o núsrero atórnico menol é a afinidade electrónica;

D. O pãtencial de ionização ser'á maici quanto maior far o raio atóntico.

Badas as características cle três cornpcstos orgâreicos, fiidrocarboneto, áicool

prirnário e áeido monocal'!-.oxílico alifácÉico. {3s respectivos exemplos são:

À" Butano, Propanol-2 e r\cido etanóico;

B. Buteno-1, Metanoi e Áciclo etanodióico;

C. Propano, Etanol e Ácido-2-arnino-propanóico;
D. 2-metilbutano, Propanol-1 e Ácido acética.

F-ormaln um coujtenfo de sullstâncias cornbustíveis os seguintes:

A. [Iz, CFÍ+, CSz eCOr; C' CO, CH+' CzFIz e FIz;

B. CzFlz, CO, CCl+e Oz; I-1' CH:OH' CH+' CO e I"{z'

Bada a configuração rlectró*ica c].e cinco etrexnenúçs quírnic<ls pentencentes ao

rnesnlo pen'ícdã da tabela periódica, c elemento que âi!!:esenfa a prirneira enel'gia

ele iortização raais elevacla é:



A. 1s2 zs)'2.p6 3s2 3p6;

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3;

C. 1s2 2s2 zp6 3s2;
D. 1s2 2s2 2p6 3sr.

10. De acordo com a teoria atómica, o átomo do elemento E cujo número atómico é 26
possui:
A. 8 electrões de valência, C. 2 electrões de vr.lência;
B. 6 electrões de valência: l). 5 electrões cle vaiência.

11. É característica de substâncias puras:
A. T'er densidade sempre constante, indepenclente do seu estado físico;
B. Não âpresentar cheiro e ser límpida e traÍi,{parente;
C. Apresentar ponto cie ebuiição e fusão col, ,tantes;

B. Estar no estado sólido à temperatura amtliente.

12" Os cientistas que contribuírarn para o desenvolvimento do quadro periódico são:
A. Mendelee.;, I)obereiner, Nev,'ton e Moseiey;
ts. Chadwick, Demócrito, N{endeleev e Dobereiner;
C. 'llhor-nson, Aristóteles, Mendel e Newlands;
D. Mendeieev, Dobereiner, Nervlands e I4oseley.

Í3. O níimero cle oxidação de klanganês no ião perma.nganato (ilIn()4-) é:

A. - 7: R. +7; C. +5; D" -1.

1,-Í. F}n conclições norniiiis, quais das substâncias fornram misturas heterogéneas:
.,\". Gasolina e queroserle; C. Acetona e água;
ii. Gasolina e águr: D. Nitrogénio e Crigónio.

15. Você estudou quc as misturas podern ser separadas por métodos físicos.
À. Para separar clois 1íquidos imiscíveis utilizamos a ciissolr"rção fraccionada ou a

sublimaçiro;
B. Pala separar uma rnistura de água e sal utilizamos a evaporação ou filtraçã.o;
C. Para separar nma mistura de iimalhas de Ferro com Enxofre em pó utilizamos it

separação magnética;
D. Para:icparar uma mistura cle óleo e água utilizamos a extracçio.

16. O rótulo de uma garrafa de água nüneral apresenta a seguinte composição
quírnica: Sulfato de cálcio 0,0038mg/l e iões de magnésio 0,0021n'rg/I. Corn base

nessâs informai.ões, podernos classificar a água mineral como:
A, Substância pura; C. lvlistura homogénea;
B. Substância elementar; D. NÍistura heterogénea.

17. Nun-r âcampamento, todo sal foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal
realizando, sucessivamente, as operações de;
A. Fusão, rltcantaÇão, sublimação; C. Liquefacção, vaporização;
Ii. Adição de água, separação magnética; D. Dissolução, filtração, evaporação.

18. As fórmulas Fe, KF e Cl2 representam, respectivamente sutrstâncias com Iigações
químicas do tipo:
A. Metálica, covalente e iónica; C. Metálica, iónica e covalente;
B. Iónica, metálica e dupla; D. Iónica, covalente e simpies.



tr9. Os produtos que se formarn rlurante a electrólise de solução aquosa de NazSOa são:

a. Àl Nan e so+2-; C. Hz e ozi
D. Nan , Hz, Oz e SO+2-.B. Na* , Hz e Oz;

20. Qual tlas seguintes afirmações é comecta?
À. O O*iAo de cálcio e o sulfato de sódio são substâncias iónicas;

B. O Cloreto de Sódio e o Cloreto de Hidrogénio são substâncias moleculares;

C. O Açúcar e o Sal da cozinha são snbstâncias iónicas;

D. O Caúono e o Oxigénio são substâncias metálicas'

21. CaÍalisaciores são substâncias que:

Â. diminuem a pressão da reacção quÍmica;

B. deslocam o equilíbrio químico;

C. influenciam a veiocidaàe da reacção química sem nela serem consumidos;

D. aumentam a energia de activação.

22.Das equações químicas abaixo, a que correspontle a reacção de combinação, redox

e exotérmica é:

Ã. CaC, + 2H 20 -----) C2H 2 + Ca(OH), ; )ru:' 125,6 Ki/ntol ;

B, N,+jH,-----+2NHi ; 8t1x=-92,4 l{ihtol;

C. 112 + I, ----'--+2ItI ; Qru=* 25,9 Ki/mol;

D. CaCO, -----+ CaO +CO, i Qrn=+178,4 l{i/nrol '

23. Nos cârros movidos a etanol (álcoot etílico), a combustão completa de 1'0 mol deste

protluz:
À, 1.0 rnol de COz e 6.0 moles de Hz;

§t. 2.0 mol de COe 3.0 moles de HzO;

C. 3.L] moles de etanal e 1.0 nrol cle CFli;

D. 2.Crmoles dr, COze 3.0 inoles cle i-I2O.

24. CIs factores que inflr.re,1çinrn o estado r-te equiiíbri* quírnico sãr:r:

A. Catalisaclor, concetttração e energia de activaçIto:

B. Coucen{ração, natureza dos reagentes e pressão;

C. Pressão, concentração e temperatura;

D. Catalisador, temperatura e energia de activação'

25. Para se preparar llitro de uma solução de cloreto de sódio a 0,02M são necessárias:

A. 1,16À de cloreto de sódio; c.6,569 de clorero de sódio;

B.T,Sígdecloretodesódio;D'l,l7gdecloretodesódio'

26. À regra de HE§S rliz que:

A. À entalpia molar do sistema não depende clo estado inicial e final da reacção e nem

dos caminhos;
B. A entalpia molar de um sistema só depende de pressão e da temperatura e não

depende dos caminhos;
C. A entalpia molar de um sistema só depende do estado inicial e filal da reacção não

depende dos caminhos;
D. A entalpia molar do sistema não clepende da concentração nem da energia de

activação das partículas reagentes.

27. Nurn sistema químico o valor do calor molar da reacção é negativo quanrlo:

A. O sistema troca energia e trabalho com o ambiente;



B. O sisterna fornece energia ao ambiente;
C. O sistema recebe energia do ambiente;
D. O sistema troca força e trabalho com ambiente.

28' A massa de sódio depositada por uma corrente de 9,654, que atravessa uma massa
de cloreto de sódio fundido clurante 10 minutos é:
A. 0.78g 8.1.38g C.2.21g tr). i\enhurna das alterirativas

29. Considerando os processos:
1. Hz<s) + 1l2O7ari -, HzOrri ÀH= -68.3KCa1
II. [{21g; -t 1l202a"; - H:Org) ÂH= -57.8KCal
O valor da entalpia para â transÍ'ormação da H2C1gi * É{:,Otrl é:

r\. +126. i Kcal; B. -136,6 Kcal; C. -10.5 Kcal; D. +i36,6 Kcal

30. A poluição atmosférica é uma das causas da destruição cla camada de ozono. Um3
das reacções que pode ocorrer no ar poluído é: 2NO21gy + O:rg) * N:Os(gt + Ozrg) .
Esta reacção ocorre em duas etapas:
I. NO21gy + O:(s) --, NO:GI + O:rg) (etapa lenta)
II. NO3ig; + NO21g; -, Nzosts) (etapa rápida)
A lei de velocidade para a reacção é:

c. V= K[tio:J lNo:];
D" V= K[NO2] [O:] + K'[NO]l [NO:].

31. Uma solução tarnpão ó:
A. Uma solução durn ácidc forte e cio sal deste ácido

PH;
Íbrte capaz de resistir alteração do

B. Uma solução dum ácido fraco e o sal cleste ácido fraco capaz de resistir alteração clo
PH;

A. V= KlNOzl [O:];
B. v= K[Nor]2[o3];

C. Uma solução formada por uma
alieração do PH;

D. Urna soiução lormada por unt
alteração do PIl.

base Íiaca e sal clesta base fraca capaz c1e resistir

ácido fraco e uma base fi'aca capaz cie resistir

4,9. 10-3NI. O valor do produto

C. 3,1. i0-r mo12il2;

D. 1,3. 10-6 mo12/12.

Çn' Ín'cH3-cH-CH-CH2-C-CFi3
CHU CH:t-
CH:

3?. À solubilidade de CaSG+ ern água à 2S"C é iguai a
de solutrilidade deste sal à 25nC é:
Ã. 2,4.i0-a molr/lr:
B. 2,4.10-6 mo12/i2;

33. O nome {UPAC do seguinte composto é:
A. 2,4,5-Tetrameiilheprano ;

B. 5 -Etll-2,2,4- rrimerilhex ano ;

C. 5-Etil-2,4-trimetilhexano;
D. 2,2,4,5 -Terlamerilheprano.

34. O nome do composto representado a
seguir é:
A. 2,5-Dimeril-3,6-dieril octano;
B. 4-Metil-3-etil-6-isopropil ocrano;
C. 3-Etil- 4- metil-6-isopropil ocrano;
D. 3,6-Dietil-2,5-dimetil octano;

cHr- üIr, - rjH. qH - üHr - ÍH - üH1_ üHj

a* üHr üH- ÚHj

I

ülir
üH:



35. O composto 2- Pentanona é isómero de :

A. Áciilo-2- metil blrtanoico; C. 3-Metil butanona-2;
B. Z,2-Dimetil butanal; D. 2- Metii - propanol.

36. Os produtos da oxidação energética de 2-mefilpropeno com permânganato de
potássio são:
A. Acetona, dióxido de carbono e água;
B. 2-metil- 1,2-propanodiol;
C. Ácido propanóico e metanóico;
D. Nenhum destes.

37. O composto com maior ponto cle elrulição é:

A. n-Ilexano; C,2,7-D\metilbutano;
B. 3-Metilpentano; D. 2,3-Dirnetilbutano.

38. A desidratação de trutanol-Z corn a fnrmação de alceno produz corno produto:
A. Buteno-2: C" Uma mistura de Buteno-2 e Bttteno-l;
E. Buteno-l; D. Z-metilpropeno.

39. À frutose faz parte dos:
A. Monossacarídeos; C. Polissacaúdeos;
E. Dissacarídeos; D. Oligossacarídeos.

40. A lactose é um açúcar que:
A" Reduz o reagente de Fehling;
E. Oxiria o reagente de Fehling;
C. Não participa na reacção redox com o reagente de Fehling;
D. Não reduz o reagente de Fehling.


