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1. (3,5 val.) O estudo do ciclo celular tem implicações práticas no campo da saúde humana. 
O cancro, por exemplo, é uma doença que resulta, entre outros aspetos, do facto de a 
célula perder o controlo da sua divisão.  
As células possuem diversos mecanismos de regulação e de controlo do ciclo celular. A 
Figura abaixo representa esquematicamente um ciclo celular, cujos mecanismos de 
regulação estão relacionados com determinados genes e com complexos proteicos 
citoplasmáticos, formados pela ligação de dois tipos de proteínas: as CDK e as ciclinas. 
Em todas as células eucarióticas, a progressão do ciclo celular é controlada pelas 
sucessivas ativação e inativação de diferentes complexos ciclina-CDK. A ativação e a 
inativação destes complexos estão dependentes da transcrição e da proteólise (lise 
proteica), respetivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Baseado em J. Perdigão e A. Tavares, «Ciclo celular e novas terapias contra o  
cancro (o ano do Nobel)», Boletim de Biotecnologia, 70, 2001 

 

Nota – As letras X, Y e Z representam fases do ciclo celular e os números de 1 a 4 identificam 
células. 
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1.1. (0,5 val.) No ciclo representado, se a quantidade de DNA na fase X for Q, então as 
quantidades de DNA no núcleo da célula, na fase Z, e no núcleo de cada uma das células, 
no final da fase mitótica, serão, respetivamente, 

a) Q e 2Q. 
b) Q/2 e Q. 
c) 2Q e Q. 
d) Q e Q/2. 

 

1.2. (0,5 val.) Refira a fase da mitose em que se encontra cada uma das células 
identificadas com os números 1 e 2 na Figura. 
 

 

 

1.3. (0,5 val.) As ciclinas são proteínas que determinam a progressão do ciclo celular. A 
ciclina B promove o desenvolvimento da fase mitótica, nomeadamente a desorganização 
doinvólucro nuclear e a condensação dos cromossomas. Caso a proteólise da ciclina B de 
determinada célula não aconteça, é de prever que 

a) a célula não consiga completar a mitose. 
b) se verifique uma paragem do ciclo celular no período S. 
c) não se formem complexos ciclina-CDK indutores de mitose.  
d) ocorra a reorganização do invólucro nuclear. 

 

1.4. (0,5 val.)  Durante a transcrição da informação genética ocorre 

a)  a intervenção da RNA polimerase. 
b)  a formação de péptidos simples. 
c)  a intervenção dos ribossomas. 
d)  a adição de nucleótidos de timina. 

 

1.5. (1,5 val.) Explique, sucintamente, de que modo a exposição a determinados tipos de 
radiação, como os raios UV, pode contribuir para o aumento da possibilidade de 
desenvolver cancro, considerando que algumas proteínas contribuem para o controlo do 
ciclo celular. 
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2. (1,6 val - 0,2 val./frase) A membrana plasmática delimita e protege o conteúdo celular, 
permitindo a comunicação e a troca de substâncias com o meio externo.  

Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações relativas 
ao transporte de substâncias através da membrana plasmática.  
 

a) Uma molécula lipossolúvel difunde-se através da bicamada fosfolipídica. 
b) A osmose é um processo que requer energia metabólica. 
c) Na difusão simples, o gradiente de concentração de um soluto não afecta a sua 

velocidade de difusão. 
d) As proteínas transportadoras intervêm no processo de difusão facilitada. 
e) O movimento de água ocorre contra o gradiente de concentração de solutos. 
f) As proteínas periféricas formam canais que permitem a passagem de substâncias. 
g) Na difusão, os solutos movimentam-se a favor do respectivo gradiente de 

concentração. 
h) No transporte ativo, há dispêndio de energia. 

 
 
3. (0,6 val.) Indique a alínea que corresponde à sequência complementar reversa de: 
5’ ATCGATTTCCGACAGAAACC 3’ 
 

a) 5’ GGAAACTGTCGGTTTCGAT 3’  
b) 5’ TAGCTAAAGGCTGTCTTTGG 3' 
c) 5’ GGTTTCTGTCGGAAATCGAT 3’ 

 
4. (1 val.) – Considere que o número diplóide de cromossomas de uma espécie é 18. 
 

4.1 (0,5 val.) – Indique no espaço à frente de cada alínea quantos cromossomas estão 
presentes nas células: 

a) do gâmeta feminino ____ 
b) de um indivíduo com uma mutação de um único gene ____ 
c) de um tetraplóide ____ 
d) de um trissómico ____ 
e) de um nulissómico ____ 

  
4.2 (0,5 val.) – Um indivíduo da espécie considerada que apresente 17 cromossomas e um 
fenótipo normal provavelmente apresenta (indique a opção correta): 

a) uma translocação robertsoniana 
b) uma monossomia. 
c) uma translocação recíproca. 
d) uma inversão. 
e) nenhuma das opções anteriores está correta. 

 

5. (1 val.) Complete os espaços com o(s) termo(s) correto(s): 
 

A fermentação pode ser _______________ e __________________ e tem um 
rendimento energético de ____ moléculas de______ durante a glicólise. Os processos de 
fermentação ocorrem no ______________ celular. 

Nota – cada espaço vale 0,2 valores. 
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6. (1,2 val.) – Para cada uma das seguintes afirmações selecione a opção correta. 
 
6.1 (0,4 val.) – A toxicidade associada a uma determinada substância… 

a) aumenta, de forma linear ou não linear, com a dose da substância administrada. 
b) reflete os danos na saúde causados por essa substância. 
c) varia com fatores individuais. 
d) todas as alíneas anteriores são corretas. 

 
6.2 (0,4 val.) – Uma substância tem efeito sinérgico em relação a um agente tóxico 
quando… 

a) inativa o agente tóxico. 
b) multiplica o efeito do agente tóxico. 
c) não interfere com o efeito do agente tóxico. 
d) reduz o efeito do agente tóxico. 

 
6.3 (0,4 val.) – As dioxinas e a talidomida são agentes tóxicos com efeitos… 

a) asfixiante e cancerígeno, respetivamente. 
b) cancerígeno e teratogénico, respetivamente. 
c) mutagénico e cancerígeno, respetivamente. 
d) irritante e mutagénico, respetivamente. 

 
 

7. (0,7 val.) – A girafa, alimentando-se dos rebentos mais baixos das árvores, quando estes 
escasseiam, tem de recorrer a rebentos colocados em zonas mais altas. Cria-se, assim, a 
necessidade de aumentar o tamanho do pescoço. O esticar permanente do pescoço para 
chegar ao alimento faz aumentar o seu tamanho. Esta alteração de tamanho é transmitida 
aos descendentes, chegando à forma atual. O ambiente cria necessidades que levam ao 
aparecimento de estruturas morfológicas indispensáveis a uma melhor adaptação. Esta é 
uma resposta do ser vivo à ação do meio. 
Este texto reflete a ideologia do: 

a) Fixismo 
b) Darwinismo  
c) Neodarwinismo  
d) Lamarckismo 
e) Nenhuma das teorias anteriores explica o texto. 

 
 

 
8. (1 val.) - Indique a opção que considera correta: 
 

8.1. (0,5 val.) Uma dendrite de um neurónio é … 

a) … um prolongamento celular que recebe o impulso nervoso de outros neurónios ou 
dos órgãos recetores. 

b) … um prolongamento celular com ramificações terminais que conduz o impulso e o 
transmite a outro neurónio, a uma célula muscular ou a uma célula glandular. 

c) … onde se localiza o núcleo e a maior parte do citoplasma com os restantes 
organelos. 

d) … um prolongamento celular com vesículas sinápticas na zona terminal. 
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8.2. (0,5 val.) A diferença de potencial entre a face externa e face interna da membrana 
celular denomina-se: 

a) Potencial de ação 
b) Potencial elétrico 
c) Potencial de resposta 
d) Potencial de repouso  

 

 

9. (1,2 val.) – Considere o caso de um carácter hereditário transmitido por um alelo 
recessivo ligado ao cromossoma X. 
 

9.1 (0,6 val.) - Das afirmações que se seguem, indique qual é a que se aplica a esta 
situação? 

a) São afectadas gerações sucessivas. 
b) Mulheres e homens transmitem o carácter com a mesma frequência. 
c) O carácter exprime-se sempre nos homens. 
d) O carácter exprime-se nas mulheres homozigóticas e heterozigóticas. 
e) O carácter é transmitido de pai para filho, mas nunca de pai para filha. 

 
9.2 (0,6 val.) – Dê um exemplo de uma doença transmitida desta forma ____________ 

 
 

10. (1,5 val.) – Considere as afirmações seguintes sobre estrutura e função das enzimas – 
indique as frases verdadeiras e as frases falsas colocando, respetivamente, um V ou um F 
no espaço à frente de cada frase: 

10.1 (0,15 val.) - As enzimas sobem a energia de ativação para que ocorram as reações 
químicas que elas catalizam. 

 

10.2 (0,15 val.) - Nos organismos, as reações químicas estão ordenadas numa via 
metabólica. 

 

10.3 (0,15 val.) - As enzimas são, na sua maioria, proteínas globulares.  

10.4 (0,15 val.) - As enzimas não são destruídas pelo efeito da reação química que 
catalisam, podendo ser usadas de novo. 

 

10.5 (0,15 val.) - O centro ativo ocupa uma vasta parte do volume total da respetiva enzima.  

10.6 (0,15 val.) - No modelo de interação enzima-substrato de Koshland, o centro ativo da 
enzima não tem uma estrutura permanente, pois “molda-se” ao substrato. 

 

10.7 (0,15 val.) - Em algumas enzimas, para além do componente proteico, há um 
componente não proteico. 

 

10.8 (0,15 val.) - O conjunto da holoenzima com o cofator forma a apoenzima.  

10.9 (0,15 val.) - Alguns antibióticos actuam por inibição reversível da atividade enzimática.  

10.10 (0,15 val.) - Na inibição alostérica, o inibidor liga-se ao centro activo da enzima.  

 
 
11. (3 val.) Indique quais as afirmações verdadeiras e falsas colocando um V ou um F, 
respetivamente, no espaço a seguir a cada afirmação: 
 

11.1. (0,3 val.) As bactérias e os vírus são agentes infeciosos, capazes de provocar 
doença:____ 
11.2. (0,3 val.) O sistema imunitário reage contra os agentes invasores produzindo 
citoquinas: ____ 
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11.3. (0,3 val.) Os mecanismos de defesa inespecífica reagem contra qualquer tipo de 
agente invasor: ____ 
11.4. (0,3 val.) As mucosas encontram-se incluídas nos mecanismos de defesa 
inespecífica:____ 
11.5. (0,3 val.) O timo e a medula óssea fazem parte dos órgãos linfóides: ____ 
11.6. (0,3 val.) Os glóbulos brancos incluem os linfócitos, os monócitos e os eritrócitos: 
____ 
11.7. (0,3 val.) A imunidade adaptativa depende da existência de diferentes populações 
de células linfóides: ____ 
11.8. (0,3 val.) Os anticorpos fazem parte dos mecanismos de imunidade humoral: ____ 
11.9. (0,3 val.) Na resposta inflamatória a histamina é responsável pelo aumento da 
temperatura local: ____ 
11.10. (0,3 val.) As células precursoras dos macrófagos são os linfócitos: ____ 

 
 
12. (2,5 val.) - A Figura representa, esquematicamente, um conjunto de relações 
alimentares que se estabelecem entre seres vivos de um ecossistema. 
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12.1 (0,5 val.) - Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações 
seguintes, relativas à obtenção de matéria pelos seres vivos indicados no esquema da 
Figura. 

a) A matéria ingerida pela raposa sofre digestão extracelular e intracorporal. 
b) A digestão de alimentos pelo gafanhoto é realizada após ingestão e absorção dos 

nutrientes. 
c) A minhoca ingere cogumelos, que digere num tubo digestivo incompleto. 
d) A aranha serve de alimento à rã, que a digere num tubo digestivo com duas 

aberturas. 
e) A cobra apresenta uma cavidade gastrovascular que se prolonga por todo o seu 

corpo. 
 

 
12.2 (0,5 val) - Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de modo a obter 

uma afirmação correcta. 

Se a população de cobras sofresse uma diminuição brusca no número de indivíduos, 
numa primeira fase, aumentaria a população de… 

a) … estorninhos. 
b) … gafanhotos. 
c) … rãs. 
d) … aranhas. 

 
 

12. 3 (0,5 val) - Seleccione a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte, de 
modo a obter uma afirmação correcta. 

Da matéria ______ que circula numa teia alimentar fazem parte ______, compostos 
ricos em azoto. 

a) orgânica (…) os glícidos 
b) inorgânica (…) os glícidos 
c) inorgânica (…) as proteínas 
d) orgânica (…) as proteínas 

 

12.4 (0,5 val) - As afirmações seguintes dizem respeito às características das superfícies 
respiratórias de alguns animais indicados na Figura. 

Selecione a alternativa que as avalia corretamente. 

1. Na rã, a troca de gases com o ambiente realiza-se por difusão directa. 
2. Na raposa, as superfícies respiratórias são húmidas e bem vascularizadas. 
3. Na minhoca, o sistema circulatório intervém na troca de gases com o ambiente. 

a) 2 e 3 são verdadeiras; 1 é falsa. 
b) 1 e 2 são verdadeiras; 3 é falsa. 
c) 3 é verdadeira; 1 e 2 são falsas. 
d) 1 é verdadeira; 2 e 3 são falsas. 
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12.5 (0,5 val) - Seleccione a alternativa que completa a frase seguinte, de modo a obter 
uma afirmação correta. 

Sturnus vulgaris e Sturnus unicolor são nomes científicos de estorninhos, existentes em 
Portugal, que pertencem à… 

a) … mesma espécie e ao mesmo género. 
b) … mesma família, mas não à mesma ordem. 
c) … mesma espécie, mas não à mesma classe. 
d) … mesma família e à mesma ordem. 

 
 
13. (1,2 val.) – Para cada uma das seguintes afirmações, assinale a opção correta. 
 
13.1 (0,4 val.) – O ranço que surge durante o processo de deterioração de certos alimentos 
resulta… 

a) da desaminação dos aminoácidos. 
b) do crescimento de fungos. 
c) da oxidação dos lípidos. 
d) da gelatinização do amido. 
 
13.2 (0,4 val.) – A adição de sal aos alimentos prolonga o seu tempo de duração porque… 

a) desnatura as enzimas que causam a autólise do alimento. 
b) provoca a morte dos microrganismos por desnaturação das proteínas. 
c) causa a plasmólise das células dos microrganismos e das células do alimento. 
d) causa alterações no ADN dos microrganismos. 
 
13.3 (0,4 val.) – A liofilização é um método de… 

a) remoção da água do alimento por evaporação. 
b) remoção da água do alimento por adição de açúcar. 
c) remoção dos microrganismos do alimento. 
d) remoção da água do alimento por sublimação. 
 
 

 
 
 

(FIM) 
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1. Classifique cada alínea como V (Verdadeira) ou F (Falsa). Na tabela Periódica:

A. Os elementos estão dispostos por ordem crescente dos seus números atómicos;
B. A organização dos elementos obedece à distribuição electrónica dos átomos dos 

elementos;
C. O conjunto de elementos químicos de um mesmo período apresenta o mesmo número de 

electrões de valência;
D. Ao longo de cada período o número atómico Z vai aumentando sucessivamente, o que se 

traduz no aumento também sucessivo do número quântico principal;
E. Os elementos estão organizados em grandes blocos, o bloco s engloba os grupos 1 e 2 e 

ainda o hidrogénio e o hélio.

2. Classifique cada alínea como V (Verdadeira) ou F (Falsa). Considere o elemento da Tabela
Periódica com número atómico Z = 12.

A. A sua configuração electrónica é 1s2 2s2 2p6 3s2;
B. Se a configuração electrónica de valência do ião X2-, no estado de energia mínima é 3s2 

3p6, então o elemento localiza-se no 3º Período e no Grupo 16 da Tabela Periódica;
C. Se a configuração electrónica de valência do ião X2-, no estado de energia mínima é 3s2 

3p6, então o elemento localiza-se no 3º Período e no Grupo 18 da Tabela Periódica;
D. Ao longo de um grupo da Tabela Periódica, o número atómico aumenta sucessivamente, 

uma vez que o número de electrões de valência também aumenta;
E. Se o átomo A tiver mais um protão que o átomo B de halogéneo (Grupo 17), então A é 

um gás nobre.

3. Classifique cada alínea como V (Verdadeira) ou F (Falsa). Relativamente ao raio atómico:

A. Ao longo de um Grupo, o raio atómico aumenta com o número atómico;
B. Ao longo de um Período, o raio atómico diminui com o aumento do número atómico;
C. Quando um átomo se converte num catião, o raio do catião é maior que o raio do átomo 

que lhe deu origem pois a repulsão entre electrões aumenta;
D. O raio atómico é definido como a

√ (distânciaentre osnúcleos de2átomos idênticos ligados );
E. Com o aumento do número de camadas electrónicas ocupadas, a carga dos electrões das 

camadas interiores repele os electrões das camadas posteriores, aumentando assim o raio 
atómico.
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4. Classifique cada alínea como V (Verdadeira) ou F (Falsa). Relativamente à massa volúmica
ou densidade relativa:

A. Expressa-se em kg/m3 ou em g/L;
B. É a razão entre a massa do corpo e o respectivo volume;
C. A água apresenta sempre uma densidade igual a 1, independentemente da temperatura a 

que se encontra;
D. A água apresenta sempre uma densidade igual a 1, independentemente da pressão 

atmosférica;
E. A densidade da água depende das condições de temperatura e pressão atmosférica.

5. Classifique cada alínea como V (Verdadeira) ou F (Falsa). A importância da atmosfera:

A. O ozono e o oxigénio são importantes na absorção da radiação ultravioleta;
B. O efeito estufa resulta da absorção de radiação infravermelha por parte do CO2;
C. O aquecimento global é consequência da acumulação de gases como o CO2 na atmosfera,

mas nem todos os gases tem a mesma capacidade de absorção de radiação 
electromagnética;

D. Os clorofluorocarbonetos são considerados como substâncias inimigas do ozono;
E. Os óxidos de azoto são considerados como substâncias inimigas do ozono.

6. Classifique cada alínea como V (Verdadeira) ou F (Falsa). Relativamente à água no planeta:

A. Cerca de 70 % da superfície do planeta está coberta com água;
B. De toda a água no planeta Terra, 97 % é água salgada;
C. Da água doce disponível no planeta cerca de 70 % encontra-se sob a forma de gelo na 

Antártida;
D. A água apresenta propriedades anfotéricas;
E. Os processos de Ultrafiltração e Osmose Inversa são usados na purificação de água e 

visam remover da água compostos orgânicos e inorgânicos indesejados.

7. Classifique cada alínea como V (Verdadeira) ou F (Falsa). Relativamente a soluções ácidas:

A. O valor de pH de uma solução é dado pela equação pH = -log [H3O+];
B. Os ácidos fortes apresentam um Ka superior aos ácidos fracos;
C. A reação entre quantidades estequiometricamente equivalentes de ácidos e bases fortes 

resulta numa solução neutra;
D. A chuva ácida reage com o carbonato de cálcio;
E. Existe sempre um par, como por exemplo um ácido forte e o sal da sua base conjugada.

Pág. 5 de 14



Química – M23 2018-2019

8. Classifique cada alínea como  V (Verdadeira) ou  F (Falsa).  Relativamente ao processo de
oxidação-redução:

A. A oxidação envolve a cedência de electrões;
B. Uma substância não se pode oxidar se outra não se reduzir;
C. O número de oxidação de um ião monoatómico é igual à sua própria carga;
D. Se o átomo Xa é um forte redutor, então o seu ião Xa+ será um forte oxidante;
E. A soma algébrica dos números de oxidação de todos os átomos numa molécula é igual a 

zero, contudo, se estivermos a considerar um ião, a soma é igual à carga do ião.

9. Classifique  cada  alínea  como  V (Verdadeira)  ou  F (Falsa).  A  dureza  total  da  água
corresponde ao somatório de:

A. cálcio, sódio, potássio, magnésio, hidrogenocarbonato e silicatos;
B. sódio e potássio;
C. silicatos;
D. cálcio e magnésio;
E. hidrogenocarbonato.

10. Quais das seguintes reações representam reações de oxidação-redução?

A. AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

B. Cl2 + H2O → HClO + HCl
C. CuO + CO → CO2 + Cu
D. NaHO + HCl → NaCl + H2O
E. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

11. Qual ou quais das seguintes soluções pode apresentar um pH = 10 a 25 ºC?

A. Ca(HO)2 – 5,0 x 10-5 mol/L
B. CH3COOH – 1,0 x 10-4 mol/L
C. HNO3 – 1,0 x 10-4 mol/L
D. NaHO – 1,0 x 10-4 mol/L
E. HCl – 1,0 x 10-10 mol/L

12. O pH de uma solução aquosa de hidróxido de bário (Ba(HO)2, com 0,015 mol/L a 25 ºC é?

A. 12,2
B. 12,5
C. 1,8
D. 1,5
E. 7,5
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13. Uma solução de ácido acético (% de ionização = 1.6 %;  Ka =1.8 x 10-5 a 25 ºC) apresenta um
pH de?

A. 8,2
B. 1,2
C. 1,6
D. 2,8
E. 12,2

14. Para titular 10,0 mL de uma solução de ácido metanóico (Ka = 1.8 x 10-4, a 25 ºC.) gastou-se
o volume de 22,24 mL de hidróxido de sódio (0.150 mol dm-3):

A. A concentração inicial da solução de ácido metanóico era de 33,4 mol dm-3

B. A concentração inicial da solução de ácido metanóico era de 3,34 mol dm-3

C. A concentração inicial da solução de ácido metanóico era de 0,334 mol dm-3

D. A concentração inicial da solução de ácido metanóico era de 0,033 mol dm-3

E. A concentração inicial da solução de ácido metanóico era de 0,066 mol dm-3

15. Considere a seguinte reação química:

2MnO4
- (aq.) + 5H2O2 (aq.) → 2Mn2+(aq.) + O2 (g) +8H2O (l)

Considere ainda que o volume molar dos gases ideais a 25 ºC e a 1 atm = 24,4 dm3 mol-1.
Considerando que se libertaram 300 mL de O2 (g) medidos à temperatura de 25 ºC e que o
rendimento da equação foi de 95 %:

A. A massa de H2O2 que foi usada na reação foi de 0,0123 g
B. A massa de H2O2 que foi usada na reação foi de 0,0129 g
C. A massa de H2O2 que foi usada na reação foi de 0,0439 g
D. A massa de H2O2 que foi usada na reação foi de 4,390 g
E. A massa de H2O2 que foi usada na reação foi de 0,439 g

16. A 25 ºC  uma solução  saturada  de  Cloreto  de  chumbo (PbCl2)  obtida  por  dissolução  do
respectivo sal tem uma concentração de sais Pb2+ de 1,6 x 10-2 mol/dm3:

A. A concentração de iões cloreto nesta solução é de 1,6 x 10-5

B. A concentração de iões cloreto nesta solução é de 3,2 x 10-2

C. O valor do produto de solubilidade do cloreto de chumbo a esta temperatura é 1,6 x 10-5

D. O valor do produto de solubilidade do cloreto de chumbo a esta temperatura é 3,2 x 10-2

E. Nenhuma das opções é correcta
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17. Considere uma amostra de ar em que o oxigénio representa 20,95 % do total de gases. Qual o
número de átomos de oxigénio presentes em 100 dm3 de ar, em condições normais de pressão
e temperatura:

A. 5,36 x 1023

B. 2,69 x 1024

C. 5,38 x 1024

D. 1,13 x 1024

E. 9,35 x 1023

18. Para determinada espécie de animais, a dose letal, DL50, para o sulfato de ferro (III) é 150
mg/kg, para o DDT é 100 mg/kg e para a nicotina é 1.0 mg/kg. Considere que 10 animais
desta espécie apresentam um peso médio de 50 kg:

A. Se for administrado 5 g de DDT a cada animal será letal para 5 animais
B. Se for administrado 5 g de DDT a cada animal será letal para 10 animais
C. Se for administrado 10 g de DDT a cada animal será letal para 5 animais
D. Se for administrado 5 g de DDT a cada animal será letal para 1 animal
E. Se for administrado 5 g de DDT a cada animal será letal para 2 animais

19. Escolha a opção que completa correctamente a seguinte afirmação: A afinidade electrónica
é...

A. ... maior nos metais do que nos elementos não metálicos.
B. ... a energia envolvida na captação de uma mole de electrões por uma mole de átomos no 

estado fundamental, encontrando-se a substância no estado gasoso.
C. ... a energia necessária para retirar a uma mole de átomos, no estado fundamental, uma 

mole de electrões.
D. ... positiva para os metais e negativa para os não-metais.
E. Nenhuma das anteriores.

20. Escolha  a opção que  completa  correctamente  a  seguinte  afirmação:  Uma das  orbitais  de
valência do átomo de carbono no estado fundamental pode ser caracterizada pelo conjunto de
números quânticos ...

A. (2, 2, 1)
B. (2, 1, 0)
C. (1, 0, 0)
D. (1, 1, 0)
E. Nenhuma das anteriores.
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21. A energia de ionização do oxigénio é 1,31x103 kJ mol-1

Escolha  a opção  que  completa  correctamente  a  seguinte  afirmação:  A  energia  mínima
necessária para remover um eletrão de um átomo de oxigénio no estado fundamental, isolado
e em fase gasosa é ...

A. ... 2,18 x 10-24 J , sendo o eletrão removido de uma qualquer orbital de valência.
B. ... 2,18 x 10-24 J , sendo o eletrão removido de uma orbital 2p.
C. ... 2,18 x 10-18 J , sendo o eletrão removido de uma qualquer orbital de valência.
D. ... 2,18 x 10-18 J , sendo o eletrão removido de uma orbital 2p.
E. Nenhuma das anteriores.

22. Indique a(s) frase(s) falsa(s).

A. A corrosão dos metais ocorre sempre que há deterioração dos minerais ricos em 
elementos metálicos.

B. O ferro sofre corrosão sempre que está na presença do oxigénio e de água.
C. Existem metais que são protegidos da corrosão pelo produto da sua própria corrosão.
D. A corrosão dos metais depende do pH do meio e aumenta sempre que o pH diminui.
E. Os metais nativos nunca são encontrados em minerais.

23. Considere uma reação química em fase gasosa traduzida pelo esquema
a A(g) + b B(g) ↔ c C(g)

em que a,b e c são os coeficientes estequiométricos das substâncias A,B e C, respetivamente.
Considere que A e B são substâncias moleculares e que num reator com a capacidade de 1,00
L  se  introduziram,  à  temperatura  T,  0,400  mol  de  A(g)  e  0,400  mol  de  B(g).  Quantas
moléculas foram, no total, inicialmente introduzidas no reator?

A. 2,41 x 1023 

B. 4,82 x 1023 

C. 1,93 x 1024 

D. 9,63 x 1023 

E. Nenhum dos anteriores.

24. A formação de iodeto de potássio pode ser representada pelo seguinte esquema:

Indique o valor da entalpia padrão ∆ H1
0.

A. 615 kJ mol-1

B. -92,3 kJ mol-1

C. 0 kJ mol-1

D. 657 kJ mol-1

E. Nenhum dos anteriores.
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25. Preparou-se uma solução de ácido metanóico 0,05 mol dm-3 (Ka = 1,8 x 10-4).
Indique qual a constante de basicidade da sua base conjugada.

A. 1,8 x 10-4

B. 1 x 10-14

C. 3,3 x 10-5

D. 5,5 x 10-11

E. Nenhum dos anteriores.
  

26. Determine o valor da entalpia da formação do eteno (um composto com ligações múltiplas)
sabendo que:

C2H4(g) + 3 O2(g)  2 CO2(g) + 2 H2O(l) ∆ H c
0 = -1410,9 kJ mol-1

C(s) + O2(g)  CO2(g) ∆ H f
0 =   -393,5 kJ mol-1

H2(g) + ½ O2(g)  H2O(l) ∆ H f
0 =   -285,5 kJ mol-1

A. 52,9 kJ mol-1

B. -731,9 kJ mol-1

C. -1302,9 kJ mol-1

D. 731,9 kJ mol-1

E. Nenhum dos anteriores.

27. O  gás  de  hulha  é  um  "combustível  gasoso"  obtido  a  partir  do  carvão,  podendo  em
determinadas condições comportar-se como um gás ideal. Determine o volume ocupado por
1  kg  de  gás  de  hulha,  à  pressão  de  1,2  atm  e  à  temperatura  de  30  ºC,  sabendo  que  a
percentagem  em  massa  é  75  % de  metano,  20  % de  monóxido  de  carbono  e  5  % de
hidrogénio [R(constante dos gases) = 8,314 J K-1, = 1,987 cal K-1 mol-1 = 0,08206 atm dm3 K-1 mol-1].

A. 0,16 m3

B. 20,7 m3

C. 1,6 m3

D. 1,9 m3

E. Nenhum dos anteriores.

28. Para prever a idade de rochas da Terra pode-se comparar a quantidade de  206Pb e de  238U,
sabendo que o tempo de meia-vida do  238U é 4,51 x 109 anos. Determine a idade de uma
rocha onde existe 25 % de urânio-238 e 75 % de chumbo.

A. 1,13 x 109

B. 9,02 x 109

C. 3,38 x 109

D. 1,57 x 108

E. Nenhum dos anteriores.
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29. Indique a(s) frase(s) falsa(s).

A. Os polímeros podem ser naturais e de origem animal.  
B. Todos os polímeros são macromoléculas formadas por monómeros.
C. As ligações existentes entre os grupos de átomos que formam um polímero são ligações 

covalentes.
D. A estrutura dos polímeros pode ser reticulada ou linear.
E. Os monómeros que formam os polímeros mantêm as ligações intramoleculares.

30. Corrija a tabela indicando a(s) frase(s) verdadeira(s). 

A. A-4-d)-I
B. C-5-b)-I
C. B-3-a)-III
D. A-3-c)-I
E. D-1-c)-IV

31. Indique a(s) frase(s) falsas(s).

A. A biodegradação pode ocorrer em polímeros obtidos a partir de materiais naturais.
B. A acção dos decompositores sobre os polímeros é auxiliada pela existência de moléculas 

orgânicas simples, intercaladas nas cadeias poliméricas.
C. A biodegrabilidade dos polímeros não provoca alterações às suas propriedades.
D. Um material só é biodegradável se originar húmus.
E. O tempo de reincorporação ambiental dos produtos provenientes da biodegradação dos 

polímeros não constitui um entrave à sua utilização.
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32. A unidade estrutural do Plexiglas® é:

      CH3 
      |
H2C  C 
      |

C = O
      |
      O  CH3

A massa molar média deste polímero é 10,0 kg mol-l. Determine o seu grau de polimerização.

A. 100.
B. 10.
C. 1000.
D. 10000.
E. Nenhum dos anteriores.

33. Associando os tipos de vidro referidos na coluna I com a sua fórmula geral da coluna II e a
utilização referida na coluna III, indique a(s) associação(ões) verdadeira(s). 

Coluna I Coluna II Coluna III

1- Cristal A- SiO2 I- Lâmpadas

2- Borossilicato B- SiO2(Na2O)m(K2O)n(Al2O3)p
II- Peças decorativas

3- Alta sílica C- SiO2(Na2O)m(K2O)n(Pb2O3)p III- Lentes

4- Aluminossilicato D- SiO2(Na2O)m(K2O)n(CaO)p IV- Fibras óticas

5- Sódico-cálcio E- SiO2(Na2O)m(Al2O3)n(B2O3)p V- Gobelés

VI- Garrafas

A. 1-C-IV
B. 3-E-III
C. 1-C-II
D. 4-E-I
E. 5-A-V

34. Indique a(s) frase(s) verdadeira(s).

A. O material cristalino apresenta uma organização das unidades estruturais segundo planos 
que podem não ser paralelos.  

B. O vidro é um sólido semi-cristalino.
C. A regularidade da organização das unidades estruturais no cristal de vidro é idêntica à 

organização que existe no quartzo.
D. A estrutura não cristalina de um sólido deve-se ao rápido arrefecimento do material 

fundido.
E. A função dos fundentes utilizados no fabrico do vidro é quebrar ligações Si-O-Si.
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35. lndique о nome do seguinte composto:
      CH3  CH2  NH2

A. Metilamida.
B. Butanal.
C. Etilamina.
D. Ácido propinóico.
E. Nenhum dos anteriores.

36. Indique a(s) frase(s) falsa(s).

A. Um biomaterial tem uma aplicação biomédica quando se verifica uma interação com 
sistemas biológicos.

B. Os biomateriais têm origem sintética.
C. Os compósitos podem ser biomateriais desde que tenham densidade superior à do meio 

biológico com que interactuam.
D. Os metais ou cerâmicos podem ser biomateriais desde que exista biocompatibilidade com

o meio.
E. A libertação controlada de fármacos é feita recorrendo a biomateriais.

37. O esquema seguinte representa um processo de obtenção de um polímero ( Ṙ=radical livre )

Determine a massa molar média do polímero sabendo que o seu grau de polimerização é
1000.

A. 5,05 x 104 g mol-1

B. 4,75 x 103 g mol-1

C. 1,11 x 105 g mol-1

D. 6,25 x 106 g mol-1

E. Nenhum dos anteriores.
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38. Associando os nomes comerciais da coluna I com as famílias químicas da coluna II, indique
a(s) associação(ões) verdadeira(s). 

Coluna I Coluna II

1- Nylon® A- Poliésteres 

2- Terylene® B- Poliacrílicos

3- Kevlar® C- Poliolefinas

4- Dracon® D- Poliuretanos

5- Plexiglas® E- Poliamidas

6- Dowlex®

A. 1-A
B. 2-A
C. 3-E
D. 4-D
E. 4-B

39. O  pesticida  DDT,  hoje  proibido,  acumula-se  nos  tecidos  dos  animais  e  representou  no
passado um enorme problema ecológico.  Apesar da proibição ainda é usado em algumas
partes  do  mundo.  Ordene  da  menor  para  a  sua  maior  concentração  nos  seguintes
elementos do ecossistema:

A. água;
B. zooplâncton;
C. peixe pequeno (omnívoro);
D. peixe grande (carnívoro);
E. águia-pesqueira;

40. O organismo  humano  e  os  mamíferos  em geral  são  compostos  por  elementos  químicos
metais e não metais. Complete a seguinte tabela:

Não metais Metais

Hidrogénio Magnésio
Oxigénio Cálcio
Fósforo
Enxofre Cobre
Cloro Zinco
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