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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: 03/07/2020 

 

 

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. 

Para responder aos itens de associação, escreva, na folha de respostas: 

• o número do item; 

• a associação entre letras e/ou números pedida. 

Para responder aos itens de verdadeiro ou falso, escreva, na folha de respostas: 

• o número do item; 

• a classificação de V ou F. 

 

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. Das fórmulas químicas apresentadas abaixo, diga quais representam substâncias 

elementares e quais representam substâncias compostas. Justifique a sua resposta. 

 HI SO2 O3 C CaF2 Fe P4 NaBr 

 

2. Considere a tabela seguinte, que contém o número de protões, de eletrões e de neutrões de 

algumas partículas (átomos ou iões), representadas pelas letras A, B, C, D e E: 

 

Indique as letras que representam átomos, iões positivos e isótopos. 

 

3. Qual é o número de moléculas que existe em 115 g de etanol (C2H6O)? 

(A) 4,15 x 10-24 

(B) 3,19 x 1027 

(C) 1,50 x 1024 

(D) 2,41 x 1023 

 

4. Considere o diagrama de energias do eletrão no átomo de hidrogénio: 

 

4.1. Calcule o valor da energia de ionização do átomo de hidrogénio. 

4.2. Calcule a variação da energia associada à transição do eletrão do nível 3 para o nível 2. 

4.3. Calcule a variação da energia associada à transição do eletrão do nível 2 para o nível 4. 

  



  Prova de Química - Página 3/9 
 

5. Dos espetros abaixo (A, B e C), indique qual corresponde ao espetro de absorção do 

hidrogénio e qual corresponde ao espetro de emissão do hidrogénio. 

 

 

6. Para o átomo de número atómico 14, qual é a sua configuração eletrónica no estado 

fundamental? 

(A) 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz0 

(B) 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py0 3pz0 

(C) 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 

 

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

representam os verdadeiros símbolos químicos: 

A: 1s2 2s2 2p5 

B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

7.1. Indique o grupo e o período da tabela periódica em que se encontra o elemento B, 

justificando a partir da respetiva configuração eletrónica. 

7.2. Qual dos átomos, A ou B, tem maior raio atómico? Justifique a sua resposta. 

 

Grupo II 

8. Há substâncias como a água, o metanol e o tetraclorometano que são líquidas à pressão 

atmosférica e à temperatura ambiente; outras, nas mesmas condições, como o amoníaco e o 

butano, têm de ser comprimidas e/ou refrigeradas para que fiquem líquidas. Estabeleça a correta 

correspondência entre uma letra da coluna A, um só número da coluna B e uma ou mais letras 

da coluna C. 

Coluna A 

Substâncias 

Coluna B 

Polaridade das moléculas 

Coluna C 

Forças intermoleculares 
presentes 

A. Amoníaco, NH3 

I. Moléculas polares 
 
II. Moléculas apolares 
 

a. Ligações de hidrogénio 

B. Metanol, CH3OH 
b. Ligações entre moléculas 
polares 

C. Tetraclorometano, CCl4 c. Forças de London 
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9. A molécula de amoníaco, NH3, tem três pares de eletrões ligantes e um par de eletrões não 

ligante. A geometria da molécula de amoníaco é piramidal trigonal, sendo os ângulos de ligação 

menores do que os ângulos de um tetraedro regular, porque: 

(A) apenas o par de eletrões não ligante exerce repulsão sobre os pares de eletrões ligantes. 

(B) apenas os pares de eletrões ligantes exercem repulsão sobre o par de eletrões não ligante. 

(C) as repulsões entre o par de eletrões não ligante e os pares de eletrões ligantes têm a mesma 

intensidade que as repulsões entre os pares ligantes. 

(D) as repulsões entre o par de eletrões não ligante e os pares de eletrões ligantes são mais 

fortes do que as repulsões entre os pares ligantes. 

 

10.  A cada letra da classe de compostos orgânicos da coluna A associe um número relativo a 

uma fórmula química da coluna B. 

Coluna A 

Classe de compostos orgânicos 

Coluna B 

Fórmula química 

A. Amina I. CH4O 

B. Ácido carboxílico II. CH2O 

C. Aldeído III. CH2O2 

D. Álcool IV. CH5N 

 

11.  A expressão que relaciona a massa, m, de uma amostra gasosa com a sua quantidade de 

matéria, n, volume molar, Vm, e densidade, ρ, é: 

(A) m= 
𝑛 𝑥 𝑉𝑚

𝜌
 

(B) m= 
 𝑉𝑚 𝑥 𝜌

𝑛
 

(C) m= 
𝑛 𝑥 𝜌 

𝑉𝑚
 

(D) m=n x Vm x ρ 

 

12.  O amoníaco, NH3 (g), obtém-se industrialmente através do processo de Haber, podendo a 

reação de síntese ser representada por: 

3 H2 (g) + N2 (g) → 2 NH3 (g)           ΔH = -92,6 kJ mol-1 

Sabendo que as energias das ligações H-H e N-H são, respetivamente, 436,4 e 393 kJ mol-1, a 

expressão que permite estimar a energia envolvida na quebra da ligação tripla (N≡N) na molécula 

de nitrogénio, expressa em kJ mol-1, é: 

(A) -3(436,4) – EL(N≡N) + 6(393) = -92,6 

(B) 3(436,4) + EL(N≡N) - 6(393) = -92,6 

(C) 3(436,4) + EL(N≡N) - 2(393) = -92,6 

(D) -3(436,4) – EL(N≡N) + 2(393) = -92,6  
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Grupo III 

13.  Por reação de calcário (contendo 80 % de carbonato de cálcio, CaCO3) com excesso de 

ácido nítrico obtiveram-se 17,6 g de CO2. Os outros produtos da reação foram a água e o nitrato 

de cálcio, Ca(NO3)2. 

 

13.1. Calcule, apresentando todas as etapas de resolução, a massa de calcário utilizada. 

13.2. Que quantidade de ácido nítrico foi consumida? 

13.3. Qual o número de átomos do elemento oxigénio presente nessa quantidade de ácido? 

13.4. Qual o volume de dióxido de carbono libertado, medido nas condições PTN? 

 

14.  O trióxido de enxofre, SO3, pode decompor-se em fase gasosa, originando dióxido de 

enxofre, SO2, e oxigénio, O2. A reação pode ser traduzida por: 

 

2 SO3 (g)    2 SO2 (g) + O2 (g) 

 

Considere que num recipiente de 2,0 dm3 se introduziram 5,0 mol de SO3 (g), à temperatura T. 

Depois de o sistema atingir o equilíbrio verificou-se que apenas 40 % da quantidade inicial de 

SO3 (g) tinha reagido. 

 

14.1. Escreva a expressão da constante de equilíbrio. 

14.2. Determine a constante de equilíbrio, Kc, da reação considerada à temperatura T. 

14.3. Conclua, justificando, qual o efeito, na decomposição do SO3 (g), do aumento da pressão 

provocada por uma diminuição de volume do sistema em equilíbrio, admitindo que a temperatura 

se mantém constante. 

.  
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Grupo IV 

15. Considere os esquemas seguintes, que traduzem reações ácido-base, em solução aquosa: 

(A) NH3 (aq) + (a)  ⇄  NH4
+ (aq) + (b) 

(B) HSO4
- (aq) + (c)  ⇄  SO4

2- (aq) + (d) 

(C) CO3
2- (aq) + H2O (l)  ⇄  (e) + (f) 

 

15.1. Complete de forma correta os esquemas (A), (B) e (C). 

15.2. Em relação ao esquema (A) classifique cada uma das espécies em ácido ou base segundo 

Brønsted e Lowry. 

15.3. O ião HSO4
- tem comportamento anfotérico. 

15.3.1. Porque se considera que o ião HSO4
- apresenta comportamento anfotérico? 

15.3.2. Escreva a equação química que traduz o seu comportamento como base de Brønsted e 

Lowry. 

 

16. A 25 ºC, o valor do produto iónico da água, Kw, é igual a 1,0 x 10-14. 

 

16.1. Numa amostra de urina com pH 5,75 verificam-se as relações: 

(A) [H3O+] > [OH-] e [H3O+] > 1,0 x 10-7 

(B) [H3O+] < [OH-] e [H3O+] > 1,0 x 10-7 

(C) [H3O+] < [OH-] e [H3O+] < 1,0 x 10-7 

(D) [H3O+] > [OH-] e [H3O+] < 1,0 x 10-7 

Selecione a opção correta. 

 

16.2. Calcule o pOH, a [H3O+] e a [OH-] para essa amostra de urina. 

 

17. O ácido acético, CH3COOH, é a substância responsável pela acidez do vinagre. Em solução 

aquosa, o ácido acético (Ka = 1,8 x 10−5, a 25 ºC) reage com a água, comportando-se como um 

ácido de Brønsted e Lowry. 

 

17.1. Selecione a opção que apresenta a equação química que traduz a reação química descrita. 

(A) CH3COOH (aq) + H2O (l)  CH3COOH2
+ (aq) + OH− (aq) 

(B) CH3COOH (aq) + H2O (l) ⇄ CH3COOH2
+ (aq)+ OH− (aq) 

(C) CH3COOH (aq)+ H2O (l)  CH3COO− (aq) + H3O+ (aq) 

(D) CH3COOH (aq) + H2O (l) ⇄ CH3COO− (aq) + H3O+ (aq) 
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17.2. Escreva a expressão da constante de ionização, Ka, do CH3COOH em água. 

 

17.3. Indique o valor de pH de uma solução de ácido acético 0,40 mol dm-3. 

(A) 1,78 

(B) 10,4 

(C) 2,57 

(D) 7,13 

 

18. Quando se introduz uma folha de alumínio, Al, numa solução azul contendo iões cobre (II), 

Cu2+, a folha de alumínio fica com aspeto esburacado, a solução vai perdendo a cor azul e  

forma-se um depósito cor de cobre. A equação global é: 

2 Al (s) + 3 Cu2+ (aq)  2 Al3+ (aq) + 3 Cu (s) 

18.1. Nesta reação, o agente redutor é o … 

(A) …Cu2+ (aq) pois cede eletrões 

(B) …Cu2+ (aq) pois capta eletrões 

(C) … Al (s) pois cede eletrões 

(D) … Al (s) pois capta eletrões 

Selecione a opção correta. 

 

18.2. Para esta reação, as semirreações de redução e de oxidação acertadas são, 

respetivamente, … 

(A) 2 Al (s)  2 Al3+ (aq) + 6e-  e  3 Cu2+ (aq) + 6e- 3 Cu (s) 

(B) 2 Al (s)  2 Al3+ (aq) + 2e-  e  3 Cu2+ (aq) + 2e- 3 Cu (s) 

(C) 3 Cu2+ (aq) + 6e- 3 Cu (s)  e  2 Al (s)  2 Al3+ (aq) + 6e- 

(D) Cu2+ (aq) + 6e- Cu (s)  e  Al (s)  Al3+ (aq) + 6e- 

Selecione a opção correta. 

 

19. O cloreto de chumbo, PbCl2, é um sal inorgânico pouco solúvel em água. O equilíbrio que 

se estabelece entre o sal e os iões resultantes da dissolução do sal em água pode ser traduzido 

pela seguinte equação: 

PbCl2 (s)  ⇄  Pb2+ (aq) + 2 Cl- (aq) 

19.1. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte: 

O intervalo de tempo necessário à dissolução completa do PbCl2 (s) … 

(A) … não depende do estado de divisão do sólido, nem da agitação da solução. 

(B) … não depende do estado de divisão do sólido, mas depende da agitação da solução. 

(C) … depende do estado de divisão do sólido e da agitação da solução. 

(D) … depende do estado de divisão do sólido, mas não depende da agitação da solução.  



  Prova de Química - Página 8/9 
 

19.2. O produto de solubilidade de PbCl2, a 25 ºC, é igual a 1,70 x 10-5. Selecione a opção que 

corresponde ao valor da solubilidade deste sal em água: 

(A) 1,62 x 10-2 mol dm-3 

(B) 3,24 x 10-2 mol dm-3 

(C) 3,24 x 10-3 mol dm-3 

(D) 1,62 x 10-3 mol dm-3 
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Grupo I 

1. 6 pontos  

2. 5 pontos  

3. 10 pontos  

4.1. 3 pontos  

4.2. 3 pontos  

4.3. 3 pontos  

5. 5 pontos  

6. 5 pontos  

7.1. 5 pontos  

7.2. 5 pontos  

50 pontos 

Grupo II 

8. 10 pontos  

9. 10 pontos  

10. 10 pontos  

11. 10 pontos  

12. 10 pontos  

50 pontos 

Grupo III 

13.1. 10pontos  

13.2. 5 pontos  

13.3. 5 pontos  

13.4. 5 pontos  

14.1. 5 pontos  

14.2. 10 pontos  

14.3. 10 pontos  

50 pontos 

Grupo IV 

15.1. 6 pontos  

15.2. 2 pontos  

15.3.1. 2 pontos  

15.3.2. 5 pontos  

16.1. 4 pontos  

16.2. 5 pontos  

17.1. 3 pontos  

17.2. 3 pontos  

17.3. 4 pontos  

18.1. 3 pontos  

18.2. 5 pontos  

19.1. 3 pontos  

19.2. 5 pontos  

50 pontos 

 


