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Exame do 3.0 ciclo -1950
----

Prova escrita de Ciências físico-Químicas

Deve escolher, em cada grupo, uma s6 questão, .. responder.
No caso de responder às duas s6 será valorizada a primeira resposta.

QUÍMICA

I

1) Que representam as fórmulas doa compostos\' Qual é o sistema de
números proporcionais adoptado e quais as razões da sua preferência \'

2) As fórmulas moleculares da glicose, da sacarose e da glicerina
são, respectivamente, C6H"0,, C",H" O1' e C"ll,(OIJ)". Fazendo tres soluções

com 10 gramas de cada um dos componentes citados em massas iguais de
água, em qual dos casos é maior o abaixamento do ponto de congelação desta?

Justifique a resposta.
C= 12 0= 16 H=1

II
1)

a) Diga o que é radioactividade, quem descobriu esta propriedade
e a época aproximada da descoberta.

b) Em que se fundamenta a aplicação do electroscópio à compa-
ração de actividades de substâncias radioactivas\'

c) Escreva os nomes de dois minerais radioactivos, um dos quais,

pelo menos, exista em Portugal.
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2)

a) o enxofre encontra-se livre na Natureza; o cloro não. Que

razão apresenta para explicar este facto?

Cite dois elementos nas condições do enxofre e outros dois nas
do cloro.

Os metais encontram-se, frequentemente, sob a forma de óxidos
e de sulfuretos. Indique, nas suas linhas gerais, as técnicas

para se obterem os metais, quando se encontram sob uma ou
outra destas formas.

b)

c)

111

1)
a) Como explica a condutibilidade eléctrica das soluções de sal

comum e a não condutibilidade das de álcool?

Pode obter o sódio por electrólise dessas soluções de sal?
Explique a resposta, utilizando equações quimicas nessa expli-
cação.

b)

2)

a) Em que produtos naturais abundam os hidrocarbonetos da
série saturada? Escreva a fórmula geral da série e diga o nome

do seu primeiro termo.

Como se chama o termo em C., de acordo com as regras inter-
nacionais de nomenclatura? Pode prever a existência de algum

isómero deste hidrocarboneto? Justifique.

b)

IV

1) Certo metal trivaIente forma um óxido com 47,06% de oxigénio.

Diga qual é o peso atómico do metal.
Verifique se o calor específico do mesmo metal pode ser 0,214

calfgfgrau centígrado, e enuncie a lei que aplicou.

2) Pretende saber-se se determinada soda cáustica é impura; para
isso toma-se meio grama do produto comercial, dilui-se em água e faz-se

reagir com ácido clorídrico normal. A viragem de fenoIftaleina, a marcar o
momento da neutralização. deu-se quando se tinham gasto 11,5 cm' de ácido.

Qual era a percentagem de soda cáustica pura no produto comercial?




