
PONTO 5/5 Pags. 

ENSINO SECUNDARIO 
12. 0 ANO DE ESCOLARIDADE - VIA DE ENSINO 

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Dura!;ao da prova: Ih e 30min I."FASE 

1991 I." CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE QUiMICA 

A QUiMICA E A ARTE 

A relac;ao Qufmlca - Arte e muito anterior ao aparecimento da Quimi(;3 como ciencia. 

Assim, na Antiguidade extraiam-se ja metais dos seus mlnerlOS, fabric2v3m-se e pintavam-se cera
micas, etc. Na Idade Media, os pintores dedicavam-se a obtenc;ao dos corantes que utilizavam e 

que frequentemente constituiam segredos pessoais, so transmitldos aos elementos da propria of i

cina e que davam caracterfsticas proprias as respectivas obras. 

A apllcayao dos conhecimentos sobre estrutura da materia e das modernas tecnicas de Inves

tigacao em Quimica, ao estudo de temas como cor, luz, corrosao, faisificac6es e datacao de obras 

de arte, tornou essa relacao ainda mais estrelta 
Entre as areas de aplicac;ao da Qufmica na Arte contam-se a Pintura e a Gravacao. 

Na resolucao das questoes que se seguem, utilize os dados da folha anexa. 

V. S. F. F. 
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1. A excita<;:ao dos atomos pode provocar a emissao de radia<;:oes no domfnio do visfvel. 

Classifique as proposl<;:oes seguintes em V!?rdadeira/Falsa. 

A - A menor frequencia emitida por um atomo de hidrogenio, quando 0 respectivo electrao 

tem um comportamento descrito por 4J 3.,. _ 1, corresponde a uma linha espectral do 
visivel. 

B - A propaga<;:ao da radia<;:ao visivel no ar, cor responde um valor de comprimento de onda 
inferior ao da propaga<;:ao dessa radia<;:ao na agua. 

C - A fun<;:ao de onda 4J, 00 para 0 electrao no atomo de hidrogenio e proporcional a proba

bilidade de localizar 0 electrao em cada ponto da orbital atomica 1s . 

D - Um iao mononegatlvo e mais estavel que a respect iva molecula por ter maior numero de 
electroes. 

E - As especies 17Y 18X, e '9Z~, corresponde 0 mesmo valor de raio por serem 

isoelectronicas. 

2 Na preparacao de corantes utilizam-se alguns compostos organicos 

21	 Uma amostra de um composto organico, de massa igual a 3,74 g, contendo 15,0% de 

azoto, produz por combustao completa, 5,376 dm 3 de dioxldo de carbono (volume medido 

a p. t n ) e 0,140 mol de vapor de agua. 

2.1.1.	 Determine a formula empirlca do composto. 

2.1.2	 Dissolvendo 1,822 mL do composto em 200 mL de agua obtem-se uma solu
<;:ao 0,10 molal. Tendo as densidades do composto e da agua respectivamente os 
valores de 1,022 9 cm- 3 e 1,00 9 cm- 3

, determine a formula molecular do 

composto analisado. 

2.1.3.	 Sabendo que 0 composto referido pertence ao grupo das amlnas estabele<;:a a sua 
formula de estrutura plana. 

2.2.	 Um dos compostos utilizados na prepara<;:ao de corantes organicos eo difenol. 

2.2.1.	 Escreva as formulas de estrutura plana possfveis para 0 referido composto indi

cando os nomes respectivos. 

2.2.2.	 Coloque, por ordem crescente dos seus pontos de ebulic;;ao, os seguintes compostos 

organicos: C4 H7 OH, metilpropanol e NHz( CHz )4 OH . 

Justifique a resposta. 
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3.	 A gravura em metais (eobre e zineo) e felta habitualmente com "agua forte", designaC;ao da 
soluc;ao eoneentrada de aeido nitrleo (H N 0 3 ). Um outro acido tambem utilizado no processo 
de gravaC;ao e 0 oxalico. 

3.1.	 Recorrendo ateoria das orbitais moleculares (T. O. M.) estabelec;a uma f6rmula de estru
tura plana do acido oxallco (C204 H2) . 

3.2.	 Com base na regra do octeto descreva as llgac;oes para 0 iao NOi. 

3.3.	 Com"are, Justlficando, os angulos de Ilgac;ao nos i6es representados par NOi e NO;?'. 

3.4.	 Escreva as f6rmulas quimicas e rndique os nomes dos sais de am6nio que contem os 
ani6es referenciados em 33. 

4	 Classifique as proposic;oes seguintes em Verdadeira/Falsa Justifique a classificac;ao feita e 
apresente as calculos efectuados sempre que necessaria 

41.	 A energia de ligac;aa nuclear no atoma ~~Cu tem a valor de 8,58 X 10- 11 J. Entaa a sua 
massa isot6plca e 65,2 . 
Considere mp = mn = 1,0 u . 

4.2	 Saluc;oes equlmolares de HN 0 3 e de HN02, a mesma temperatura, tem igual valor 
de pO H . 

43	 Num recipiente com 10,0 L de capacidade, misturaram-se 23,0 mol de azota com 
40,0 mol de hidrogenio, tendo-se verlficado a reacc;ao: 

2 NH 3 (g) 

Sabendo que, quando se atlnge a equilibria, a mlstura gasosa contem 40,0% (v/v) de 
amoniaco, pode afirmar-se que 0 valor de Kc para este sistema, nessas condic;oes de 
pressao e temperatura, e aproximadamente igual a 1,05 >< 10 -2 . 

4.4.	 Num balao de capacidade desconheeida, encontra-se um gas ideal apressao de 0,900 atm 
e a 27° C. 
Retira-se uma eerta quantldade de gas que, a p.1. n., oeupa a volume de 136,5 em 3 . A 
pressao do gas restante no balao para a mesma temperatura (2]0 C) e igual a 0,5 atm. 
Entao, a eapacidade do balao e 375 mL . 

5.	 Na preparaC;8o de corantes tambem se utilizam compostos minerais, normal mente poueo solu
veis. Por reacc;ao entre dois sais soluveis, pode obter-se um composto insoluvel-precipitado. 
Determine 0 volume minimo de soluc;ao de cloreta de zineo (ZnCf2) 1,0 X 10-4 

mol L- 1
, que 

se deve adicionar a 1,0 L de soluc;ao 1,0 X 10-2 mol L- 1 em oxalato de s6dio (Na2C204), 

para que se inieie a precipitac;ao do oxalato de zinco (Zn C204) . 
Desprezar a variac;ao de volume. 

v, S. F. F, 
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6.	 Fez-se a titulac;ao de 25,00 mL de uma soluc;ao de Na 0 H(aq) com uma soluc;ao 0,100 mol L-
1 

em H N O2 , tendo-se gasto 20,00 mL da soluc;ao acida. 

6.1.	 Determine a concentrac;ao da soluc;ao basica, expressa em mol L-
1 

6.2.	 Considere a seguinte curva de titulac;ao: 

pH	 i 

7 

vol. de tltulante (m L)20 

6.2.1.	 A referida curva pode representar a titulac;ao efectuada? Justifique 

6.2.2	 Dos indicadores a seguir mencionados, qual sera 0 mals adequado para aquela titu

lac;a07 Justifique. 

Indicador	 Valores de pH na zona de viragem 

Verde de bromocresol	 3,80 - 5,40 

Vermelho de bromofenol	 5,00 - 6,80 

Vermelho de fenol	 6,80 - 8,40 

Amarelo de alizarina	 10,0 - 12,0 

7.	 A zincogravura pode fazer-se utilizando 0 acido nitrico concentrado. 

27.1.	 Considerando os pares redox (Z n - IZ n) e (N 0 3 1 NO), escreva as semi-equac;5es de 

oxidac;ao e de reduc;ao e a equac;ao global que traduz a reacc;ao entre 0 zinco e 0 H N 03(aq). 

7.2.	 Na gravura de uma chapa de zinco pure de massa 98,10 g, utilizou-se 200 mL de uma 

soluc;ao de H N 03(aq) 10,0 mol L- 1 
.. No final da reacc;ao verificou-se que a chapa pesa

va 78,48 9 . 
Determine a concentrac;ao em acido nitrico na soluc;ao resultante da reacc;ao, admitindo 

que nao ha variac;ao do volume total de soluc;ao. 
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DADOS QUE PODERAO SER NECESSARIOS; 

Numeros atamicos e massas atamicas relativas: 

,H = 1,00 7N = 14,0 sO = 16,0 30Zn = 65,4 

Constante de Avogadro NA = 6,02 X 1023 mo!- 1
 

Velocloade da luz no vazlo c 3,OX10B ms 1
 

Con stante de Planck h 6,6 X 10- 34 J s
 

Constante dos gases idea is R 0,082 atm dm3 mol- 1 K- 1
 

Constantes de lonizac;;ao a 25° C: 
Ka(HN03) » 1
 

Ka(HN0 2 ) = 5,1 X 10- 4
 

Produto ianico da agua a 25° C: Kw = 1,0 X 10- 14
 

Produto de solubilidade a 25° C: Ks (ZnC204) = 1,5 >< 10- 9
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PONTO 5/C/3 pags. 

ENSINO SECUNDARIO 
12.0 ANO DE ESCOlARIDADE - VIA DE ENSINO 

I (1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Dura-rao da prova: Ih e 30min 1.a FASE 
1991 La CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE QUiMICA 

CRITERIOS DE CORRECc;AO/COTAc;OES 

NOTAS 1.	 5e, na res posta a qualquer pergunta, 0 aluno se servir de dados incorrectos, obtidos 
em alineas anteriores, nao Ihe devera ser feita, por esse facto, nenhuma dedu<;:ao na 
cota<;:ao a atribuir. 

2.	 As cota<;:6es parcelares s6 deverao ser tomadas em considera<;:ao quando a resposta 
nao estiver totalmente correcta. 

3.	 as erros de calculo s6 devem ser considerados se envolverem altera<;:ao na ordem de 
grandeza. A desvaloriza<;:ao maxima neste caso sera de 2 pontos. 

4.	 Erro de unidades ou nao indica<;:ao das mesmas implica a desvaloriza<;:ao de 2 pontos. 

1 25 pontos 

A -- Verdadeira 5 pontos 

B Falsa 5 pontos 

C Falsa 5 pontos 

D -- Falsa 5 pontos 

E ~ Falsa 5 pontos 

2. 38 pontos 

2.1. 24 pontos 

2.1.1. (C6 H7 I\1) 
n. D de mol de cada elemento ..... (3 X 3) 9 pontos 

f6rmula empirica .. . 2 pontos 

2.1.2. concentra<;:ao da solu<;:ao (m/m) . 4 pontos 

calculo da massa molar . 3 pontos 

f6rmula molecular .... 2 pontos 

2.1.3. f6rmula de estrutura 4 pontos 

2.2. 14 pontos 

2.2.1. f6rmulas (3 X 1) 3 pontos 

nomes (3 X 1) 3 pontos 

2.2.2. ordena<;:ao . 2 pontos 

j ustifica<;:ao . 6 pontos 

V. S. F. F. 
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3 . 37 pontos 

3.1. 13 pontos 

n.O total de electr5es exteriores e de O. A. de valencia 4 pontos 

n.O de electr5es ligantes e antiligantes 3 pontos 

n.O de electr5es efectivamente ligantes e nao ligantes 3 pontos 

formula de estrutura 3 pontos 

3.2. 9 pontos 

n.O de electr5es exteriores 3 pontos 

reconhecimento da estrutura hfbrida 3 pontos 

formulas (3 X 1) 3 pontos 

3.3. so deve ser cotada a resposta com justificacao correcta 7 pontos 

3.4. 8 pontos 

formulas (2 X 2) 4 pontos 

nomes (2 X 2) 4 pontos 

4 .':.,.. : 42 pontos 

4.1. (Falsa) so cotar se a justificacao estiver correcta 8 pontos 

4.2. (Falsa) so cota( se a justificacao estiver correcta 8 pontos 

4.3. (Falsa - 1,05) 15 pontos 

calculo do n.O de mol de N H3 formado 7 pontos 

concentracao de cada uma das espE'lcies qufmicas no 
equilibrio ..•..................................................... 3 pontos 

expressao de Kc 2 pontos 
, . 

calculo de Kc 3 pontos 

4.4. (Verdadetra) 11 pontos 

conversao dos volumes as mesmas condic6es de pres
sao e de temperatura 6 pontos 

calculo do volume 5 pontos 

5. (1,5 mL) 13 pontos 

equacao qufmica do equillbrio de solubilidade 2 pontos 

expressao de Ks . 2 pontos 

concentracao inicial de C20~- .. 2 pontos 

-concentracao Z 2+n 'I'b .no equi I no .. 2 pontos 

c8lculo do n.O de mol de Zn2+ .. 2 pontos 

calculo do volume de Zn ce2 (aq) .. 3 pontos 
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6 23 pontos 

6.1. (8,0 X 10-2 mol L-') 8 pontos 

calculo do n.O de mol de HN O2 2 pontos 

equa<;ao quimica 2 pontos 

calculo do n.O de mol de Na 0 H 2 pontos 

determina<;ao de [NaOH] 2 pontos 

6.2. 15 pontos 

6.2.1. (Nao). 56 cotar a resposta com justifica<;ao cor-
recta 7 pontos 

6.2.2. (Vermelho de fenol). 
Reconhecimento da reac<;ao entre acido fraco/ 
/base forte e valor de pH no ponto de equiv. 4 pontos 

justifica<;ao 4 pontos 

7. 22 pontos 

7.1. 12 pontos 

numeros de oxida<;1.\o . 2 pontos 

semi-equa<;ao de oxida<;ao 2 pontos 

semi-equa<;ao de redu<;ao 4 pontos 

equa<;ao global 4 pontos 

7.2. (6,0 mol L-') 10 pontos 

massa/mol de zinco que reage 2 pontos 

massa/mol de H N03 que reage 3 pontos 

massa/mol de H N0 3 restante 3 pontos 

concentra<;ao HN 03 . 2 pontos 
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