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Turma A 

 
GRUPO I 

 
1. Uma amostra de 15 g de sulfito de potássio (K2SO3) com 15% de impurezas, reage com ácido 

sulfúrico (H2SO4), em excesso, originando sulfato de potássio (K2SO4), dióxido de enxofre (SO2), e 
água (H2O), de acordo com a seguinte equação: 

K2SO3 (s)  +  H2SO4 (aq)  à  K2SO4 (s)  +  SO2 (g)  +  H2O (l) 
1.1. Calcule o volume de solução de ácido sulfúrico de concentração molar 0,05 mol/dm3 que reagiu.  
(10 pontos) 
1.2. Determine a massa de sulfato de potássio formado se a reacção for completa. (10 pontos) 
1.3. Calcule o número de átomos de hidrogénio libertados se a reacção for completa. (10 pontos) 

1.4. Se se libertarem 1,00 dm3 (PTN) de dióxido de enxofre, qual o rendimento da reacção? (10 
pontos). 

 
2. O amoníaco é uma substância com elevado número de aplicações, no entanto, deve ser utilizado com 

certas precauções. Refira as implicações na saúde resultante de uma utilização errada e os 
procedimentos que devem ser tomados quando se utiliza amoníaco num laboratório. (15 pontos) 

 
3. Classifique como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações: (12 pontos) 

(A) Uma reacção exotérmica é uma reacção em que a soma das energias de ligação dos 
produtos é inferior à energia de ligação dos reagentes. 

(B) Um catalizador numa reacção química diminui o valor da energia de activação 
(C) Uma reacção exotérmica em sistema fechado, ocorre com variação de entalpia positiva. 
(D) Uma reacção endoenergética não pode ocorrer em sistema fechado porque a 

temperatura não varia. 
(E) Uma reacção endoenergética ocorre com libertação de energia. 
(F) Um catalizador tem como função diminuir a variação global da entalpia. 
 
 

GRUPO II 
 
 

1. Leia atentamente o seguinte texto: 
 

…Napoleão recrutou o eminente químico francês Claude Louis Berthollet para o acompanhar na 
mais arrojada das suas campanhas, a expedição ao Egipto. Uma vez aí chegado, Berthollet 
notou depósitos de carbonato de sódio (Na2CO3) nas margens de alguns lagos salgados. Ora 
este cientista já estava familiarizado com a reacção: 

Na2CO3  +  CaCl2   à  CaCO3  +  2 NaCl 
que, quando realizada em laboratório é completa. 

 
Qual terá sido o raciocínio de Berthollet para conseguir introduzir o conceito de reversibilidade das 
reacções químicas a partir das observações relatadas no texto (10 pontos) 
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2. A constante de equilíbrio, Kc, da reacção de produção do amoníaco: 
N2 (g)  +  3 H2 (g)  à  2 NH3 (g) ∆H < 0 

tem, a 350 ºC, o valor 2,35×10-3. Num determinado estado de equilíbrio, à temperatura referida, as 
concentrações são: 

[N2]e = 0,683 mol.dm-3  [H2]e = 8,8 mol.dm-3  [NH3]e = 1,050 mol.dm-3 

2.1. Num dado instante, a concentração de amoníaco foi aumentada para 3,00 mol.dm-3, a temperatura 
constante. Indique como evolui o sistema até atingir outro estado de equilíbrio. Fundamente a sua 
resposta com cálculos. (12 pontos) 

2.2. Preveja, justificando, como varia a concentração de amoníaco quando: 
2.2.1.a mistura reaccional for arrefecida a volume constante. (18 pontos) 
2.2.2.se adicionar um catalizador apropriado. (18 pontos) 

2.3. A uma temperatura T, as concentrações de equilíbrio para o mesmo sistema são:  
[N2]e = 0,808 mol.dm-3  [H2]e = 9,18 mol.dm-3  [NH3]e = 0,800 mol.dm-3 
 Calcule o valor da constante de equilíbrio, Kc, nestas condições, e indique se a temperatura T é 
inferior ou superior a 350ºC. (20 pontos) 

 
Grupo III 

 
 

1. A evolução dos fenómenos ácido-base foi evoluindo ao longo dos tempos, tendo-se destacado 
nessa interpretação a teoria de Bronsted-Lowry. 

1.1. Considerando as equações seguintes, que se referem a reacções ácido-base, segundo a teoria 
de Bronsted-Lowry, identifique as espécies R, S, T, U, W, X, Y e Z. (10 pontos) 

(A) R (aq) +  H2O (l)   �   CH3CHOCOO- (aq) +  S (aq) 
(B) S2- (aq) +  T (__)    �   U  (aq) +  HO-(aq) 
(C) H2S (aq)  +  H2O (l)    �   W (aq) +  X (aq) 
(D) 2 H2O (l)   �   Y (aq) +  Z (aq) 
 
1.2. Indique as espécies anfotéricas que existem em 1.1. (12 pontos) 
1.3. Indique os pares conjugados ácido-base no equilíbrios representados pelas equações B e C. (10 

pontos)  
 
2. Uma solução aquosa apresenta concentração em iões H3O

+(aq) igual a 1,3×10-4 moldm-3, a 25ºC. 
Seleccione a alternativa que permite escrever uma afirmação correcta. 
“O pH da solução ......... 
(A)  ...... é igual a 4.” (B)  ...... é igual a 1,3.” (C)  ..... está compreendido entre 3 e 4.” 
(D) ..... é superior ao pHO.” 
(E) ..... é igual a 4 e o pHO é 10,1”                                                         Kw=1××××10-14, a 25ºC 

Seleccione a opção correcta. (7 pontos) 
 

3. Calcule o pH de uma solução aquosa de amoníaco de concentração 0,01 mol.dm-3 que se encontra a 
25ºC. (20 pontos) 
Ka (NH3) = 1,8×10-5 
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