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Prova escrita de Ciências físico-Químicas

QUfMICA

Considere as seguintes famílias radioactivas:

Famllia do urânio Família do actinio Familia do tório

Como sabe, os átomos dos elementos destas fammas sofrem transfor-
mações expontâneas especiais - desintegrações - por emissão de radiações.

a) Que espécie de radiações podem acompanhar cada um dos
processos naturais de de~integração? Que caracteriza cada
uma delas?

b) Qual é o termo estável em que termina a evolução de catla
uma destas familias ?

c) Que sabe acerca das semelhanças e diferenças entre os três
elementos finais dessa evolução e da designação que, de acordo
com elas, lhe foi dada? Dar-se-ão casos idênticos com outros
elementos?

d) Como se justificam tais semelhanças e diferenças, segundo a

constituição atómica que estudou?

11
Observe a figura 1.

a) Qual foi o produto obtido pelo intenso aquecimento do tubo
da figura 1, A P

b) Supondo iguais as condições de pressão e temperatura, em
A e B, e completa a transformação, qual seria a relação entre
os volumes da massa gasosa em A e R?
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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 químicas 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 tri,'alente forma um óxido com 47,06°/0 de oxigénio.
Diga qual é o peso atómico do metal.

Verifique se o calor específico do mesmo metal pode ser 0,214
callglgrau 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 fenolftaleina, a marcar o
momento da neutralização. deu-se quando se tinham gasto 11,5 em' de ácido.

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

Escreva a equação química que traduz a transformação pro-
duzida.

Escreva a fórmula de estrutura da primeira destas substâncias
e a fórmula de estrutura que estudou para a segunda.

c)

~.
Justifique, perante estas fórmulas, a possibilidade de

estes compostos originarem produtos de adição e apresente
um exemplo para cada um deles. -

111

a)

b)

Que é, quimicamente, um sabão?
Se lançar, sobre um fragmento seco de sabão. umas gotas de
soluto alcoólico de fenolftaleína, observará algum fenómeno
notável? E se lhe juntar, em seguida, alguma água, que
observará?
Justifique o fenómeno à luz da teoria iónica.c)

IV
1\

)Um composto orgânico muito volátil, constituído por carbono, hidro-
génio e cloro, tem a seguinte composição:

Carbono
Hidrogénio
Cloro

A densidade do seu vapor,
peratura, é D = 2,229.

a) Escreva a sua fórmula molecular e diga de que composto se
ti-ata e a que função qulmica pertence.

b) Escreva o enunciado da lei que aplicou na resolução deste
problema.

37,209%
7,752 %

55,039%
nas condições normais de pressão e tem-




