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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 
Acesso ao Ensino Superior 

Maiores de 23 
 

Prova Específica de Química 

 
 
Duração da Prova: 120 min               Tolerância: 30 min                Data: 07/06/2019 

 

 

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Pode utilizar régua, esquadro, transferidor e máquina de calcular científica. 

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

pretende que não seja classificado. A prova inclui uma tabela de constantes, um formulário e a tabela 

periódica (Anexos 1, 2 e 3). 

Escreva de forma legível a numeração dos itens, bem como as respetivas respostas. As respostas 

ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 

mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

 

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas: 

• o número do item; 

• a letra que identifica a única opção escolhida. 

 

Nos itens de construção de cálculo, apresente todas as etapas de resolução, explicitando todos os 

cálculos efetuados e apresentando todas as justificações e/ou conclusões solicitadas. 

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 

A ortografia dos textos e de outros documentos segue o Acordo Ortográfico de 1990. 
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Grupo I 

1. 

1.1. Das fórmulas químicas seguintes, diga quais são compostos e quais são substâncias 

elementares. Justifique. 

MgF2 CO Ca KCl S8 

 

1.2. Da lista que se segue, selecione os exemplos de cada tipo de matéria que conhece. 

sulfato de cobre grafite  água de nascente leite bicarbonato de sódio 

hidrogénio areia  crómio  butano  alumínio 

 

2. Para cada uma das espécies seguintes 

 

  H+
1
1    Mg12

24
  Br−

35
79   Mg12

25
 

 

2.1. Determine o número de protões, o número de eletrões e o número de neutrões. 

 

2.2. Identifique os isótopos, se existirem. Justifique a sua resposta. 

 

3. 

3.1. Calcule o número de átomos de oxigénio que existe numa amostra que contém 3,35 mol de 

SO2 (g). 

 

3.2. A que massa corresponde esse número de átomos? 

 

4. No diagrama estão representadas algumas das transições eletrónicas possíveis para o átomo 

de hidrogénio. 

 

 

4.1. Indique qual(ais) a(s) transição(ões) que corresponde(m) a absorção de energia e quais 

corresponde(m) a emissão de energia.  



  Prova de Química - Página 3/8 
 

4.2. Indique para que nível de energia transita um eletrão no estado fundamental se absorver um 

fotão de energia igual a 1,94 x 10-18 J. 

 

4.3. Identifique o tipo de espetro representado abaixo. Como se explica o aparecimento de riscas 

negras? 

 

 

5. 

5.1. Represente, para o átomo de fósforo (P), a sua configuração eletrónica no estado 

fundamental. 

 

 

5.2. Indique o grupo e o período da Tabela Periódica em que se encontra o fósforo a partir da 

resposta anterior. 

 

 

6. Considere a configuração eletrónica dos elementos químicos A e B, em que as letras não 

representam os verdadeiros símbolos químicos: 

 

A: 1s2 2s2 2p6 3s1 

B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

 

Qual dos átomos, A ou B, possui maior valor de primeira energia de ionização? Justifique. 

 

 

Grupo II 

7. O tipo de ligação química que é possível estabelecer entre os átomos depende da natureza 

das espécies envolvidas. Estabeleça a correta correspondência entre as informações das três 

colunas. 

Tipo de ligação Descrição Exemplos 

I. Covalente 

A. Caracterizada pela partilha 
de eletrões de valência 
deslocalizados por todos os 
átomos. 

1. NaCl 

II. Iónica 
B. Ocorre pela partilha 
localizada de pares de 
eletrões. 

2. Br2 

III. Metálica 

C. Ocorre como transferência 
de eletrões entre átomos 
originando estruturas com 
carácter iónico. 

3. Fe 
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8. Classifique as seguintes afirmações de verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(A) A molécula da H2O apresenta uma geometria linear. 

(B) A molécula do CO2 apresenta duas ligações covalentes duplas polares. 

(C) As moléculas de H2O e CO2 são polares. 

(D) A ligação H-O na molécula de H2O possui o mesmo comprimento de ligação que a ligação 

H-S na molécula de H2S. 

 

9. Identifique as famílias a que pertencem os grupos funcionais presentes na seguinte 

substância. 

 

 

10. A maioria dos materiais são misturas de substâncias, as quais podem classificar-se, 

também, com base na dimensão das partículas que as constituem. Estabeleça a 

correspondência entre as informações contidas nas diferentes colunas. 

 

Mistura Características Dimensões das partículas 

I. Solução 
A. As partículas não são visíveis a olho nu 
mas são visíveis no microscópio ótico. 

1. Inferior a 1 nm. 

II. Coloide B. As partículas são visíveis a olho nu. 2. Entre 1 nm e 1 µm. 

III. Suspensão 
C. As partículas não são visíveis a olho nu 
nem no microscópio ótico. 

3. Superior a 1 µm. 

 

11. Classifique as seguintes afirmações de verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(A) A formação de uma ligação química entre átomos envolve a absorção de energia, por isso 

diz-se que é um processo endoenergético. 

(B) Diz-se exoenergético o processo de formação de uma ligação química entre átomos, uma 

vez que envolve a libertação de energia. 

(C) O processo de quebra de uma ligação química classifica-se de endoenergético dado que 

envolve a absorção de energia. 

(D) Associado à quebra de uma ligação química está sempre uma libertação de energia, por isso 

este processo é exoenergético. 
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Grupo III 

12. A síntese industrial do amoníaco permitiu o advento dos fertilizantes nitrogenados, o que 

levou a um aumento de 30% a 50% da produção agrícola - garantindo a sobrevivência da 

população mundial durante o século XX. Um desses fertilizantes é o sulfato de amónio, 

(NH4)2SO4 (M = 132,17 g mol-1), cuja síntese pode ser descrita pela seguinte equação química: 

 

2NH3 (g) + H2SO4 (aq)  (NH4)2SO4 (s) 

 

Considere que 246,4 dm3 de amoníaco, NH3 (M = 17,04 g mol-1), medidos nas condições PTN, 

reagiram com 441,0 g de ácido sulfúrico, H2SO4 (M = 98,09 g mol-1). 

 

12.1. Qual das expressões seguintes permite calcular a quantidade de átomos na amostra de 

441,0 g de H2SO4? 

 

(A) 
7 X 441,0

98,09
 mol 

(B)  
 441,0

7 X 98,09
 mol 

(C) 
98,09

7 X 441,0
 mol 

(D) 
7 X  98,09

441,0
 mol 

 

12.2. Calcule, apresentando todas as etapas de resolução: 

12.2.1. a quantidade de reagente em excesso que não reagiu. 

12.2.2. o número de iões amónio, NH4
+, no produto da reação, previsto pela estequiometria da 

reação. 

(Se não resolveu a alínea anterior considere o H2SO4 o reagente limitante.) 

 

13. A altas temperaturas, o nitrogénio, N2, reage com o oxigénio, O2, produzindo monóxido de 

nitrogénio, NO, um poluente atmosférico, de acordo com a seguinte reação química: 

 

N2 (g) + O2 (g)        2NO (g); ΔH > 0 

 

À temperatura de 2000 K, a constante de equilíbrio desta reação é igual a 4,0 x 10-4. 

Considere que num vaso fechado de 1,0 L e a 2000 K, se encontram 0,06 mol de NO, 0,4 mol 

de N2 e 0,4 mol de O2. 

 

13.1. Indique, justificando com cálculos, como irá evoluir o sistema até atingir o novo estado de 

equilíbrio. 

13.2. Calcule, apresentando todas as etapas de resolução, a concentração de N2 no novo estado 

de equilíbrio.  
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13.3. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: 

Para diminuir a quantidade de NO (g) produzido, deve-se… 

(A) aumentar a temperatura. 

(B) diminuir a temperatura. 

(C) aumentar a pressão. 

(D) adicionar oxigénio. 

 

 

Grupo IV 

14. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: 

"De acordo com a teoria de Brönsted e Lowry, as reações de ácido-base são reações de 

________. Um ácido só ________ se estiver na presença de uma base que os ________ e vice-

versa." 

(A)… transferência de protões … capta … cede … 

(B)… dissociação de protões … cede … capta … 

(C)... transferência de protões … cede … capta … 

(D)… dissociação de protões … cede … capta … 

 

15.  Considere as espécies representadas de (A) a (D). 

(A) NH3; (B) HCO3
-; (C) OH-; (D) HCl. 

Classifique cada uma das espécies em ácido ou base segundo Brönsted e Lowry, em solução 

aquosa. 

 

16. Considere duas soluções aquosas de ácidos HX e HY, de igual concentração. Sabendo que 

o ácido HX é mais forte do que o ácido HY, selecione, em cada alínea, a opção que completa 

corretamente a afirmação: 

 

16.1. "A solução aquosa de ácido HX tem uma ________ concentração de ácido não ionizado, 

sendo o pH da solução ________ ao pH da solução aquosa de ácido HY." 

(A) … maior … inferior … 

(B) … maior … superior … 

(C) … menor … inferior … 

(D) … menor … superior … 

 

16.2. "Relativamente às constantes de acidez dos dois ácidos verifica-se a relação…" 

(A) … Ka(HX) > Ka(HY), sendo a ionização do ácido HX menos extensa. 

(B) … Ka(HX) < Ka(HY), sendo a ionização do ácido HX mais extensa. 

(C) … Ka(HX) > Ka(HY), sendo a ionização do ácido HX mais extensa. 

(D) … Ka(HX) < Ka(HY), sendo a ionização do ácido HX menos extensa. 

 



  Prova de Química - Página 7/8 
 

17.  O iodo, I2, tem muitas utilizações, incluindo a produção de corantes, antissépticos, produtos 

farmacêuticos e sabonetes medicinais. O iodo forma-se por reação entre o cloro, Cl2, e o anião 

iodeto, I-, numa solução de iodeto de sódio, NaI, cuja reação pode ser representada pela equação 

iónica: 

Cl2 (g) + 2 I- (aq)  2 Cl- (aq) + I2 (g) 

 
17.1. Nesta reação, o agente oxidante é o … 

(A) … Cl2 (g) pois cede eletrões. 

(B) … Cl2 (g) pois capta eletrões. 

(C) … I- (aq) pois cede eletrões. 

(D) … I- (aq) pois capta eletrões. 

Selecione a opção correta. 

 

17.2. Para esta reação, as semiequações de oxidação e de redução são, respetivamente, … 

(A) Cl2 (g) + 2 e-  2 Cl- (aq)   e  2 I- (aq)  I2 (g) + 2 e- 

(B) 2 I- (aq)  I2 (g) + 2e-   e  Cl2 (g) + e-  2 Cl- (aq) 

(C) 2 I- (aq)  I2 (g) + 2e-   e  Cl2 (g) + 2 e-  2 Cl- (aq) 

(D) Cl2 (g) + 2 e-  2 Cl- (aq)   e  2 I- (aq)  I2 (g) + e- 

Selecione a opção correta. 

 
18.  Os pacemakers são estimuladores artificiais usados para ajudar a manter, quando 

necessário, o ritmo constante do coração humano. Possuem pilhas primárias de lítio, que usam 

como ânodo, o lítio metálico e, como cátodo, o cromato de prata. Este composto iónico é pouco 

solúvel em água (Kps (Ag2CrO4) = 1,12 x 10-12) e pode ser obtido em laboratório como produto de 

uma reação entre o nitrato de prata, AgNO3, e o cromato de sódio, Na2CrO4, dois sais muito 

solúveis em água. 

 
18.1. Selecione a expressão que relaciona a constante de produto de solubilidade com a 

solubilidade do cromato de prata em água. 

(A) Kps = s2 

(B) Kps = s3 

(C) Kps = 2s3 

(D) Kps = 4s3 

 

18.2. Selecione a opção que completa corretamente a afirmação. 

"Se a uma solução aquosa de um sal for adicionada uma espécie que forme unicamente um 

complexo com um dos seus iões, o Kps do sal ________ e a sua solubilidade ________." 

(A) … diminui … diminui 

(B) … mantém-se … aumenta 

(C) … aumenta … aumenta 

(D) … mantém-se … diminui  
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Grupo I 

1.1.  6 pontos  

1.2.  5 pontos  

2.1.  6 pontos  

2.2.  3 pontos  

3.1.  5 pontos  

3.2.  2 pontos  

4.1.  5 pontos  

4.2.  3 pontos  

4.3.  3 pontos  

5.1.  5 pontos  

5.2.  2 pontos  

6.  5 pontos  

   50 pontos 

Grupo II 

7.  10 pontos  

8.  10 pontos  

9.  10 pontos  

10.  10 pontos  

11.  10 pontos  

   50 pontos 

Grupo III 

12.1.  5 pontos  

12.2.1.  10 pontos  

12.2.2.  10 pontos  

13.1.  10 pontos  

13.2.  10 pontos  

13.3.  5 pontos  

   50 pontos 

Grupo IV 

14.  10 pontos  

15.  10 pontos  

16.1.  5 pontos  

16.2.  5 pontos  

17.1.  5 pontos  

17.2.  5 pontos  

18.1.  5 pontos  

18.2.  5 pontos  

   50 pontos 

 

 

 


