
7 PONTO 5/7 pags. 

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

(1.0 e 5.° CURSOS) 

Dura4;:lO da prova: 1h e 30min 1.a FASE 
1992 1.a CHAi\1ADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

Ao realizar a sua prova, tenha em conta que as questoes 7 e 8 
sao em alternativa. 

Responda apenas a uma delas. 

Na pagina 7 desta prova encontram-se dados que podem ser 
tHeis. 

Consulte-os sempre que necessitar. 

V.S.F.F. 

5/1 



1.	 Considere um atomo de Hidrogenio ( 1H) excitado. 

1.1.	 Calcule 0 numero de onda correspondente a transi<;:ao de menor energia da serie de Balmer.
 

Exprima 0 resultado em cm- 1
•
 

1.2.	 Qual e a energia de ioniza~ao deste atomo de 1H para 0 estado excitado atras referido?
 

Justifique a resposta.
 

2. 
2.1.	 Apoiando-se na T.O.M. e na teoria da repulsao de pares electr6nicos, estabele<;:a a formula
 

estereoqulmica da substancia N H e indique a sua geometria molecular.
 
2	 2 

2.2.	 Em qual das duas especies quimicas, 1\J e N , e maior 0 ccmprimento de liga<;:ao?
2 2 

Justifique a resposta. 

3. 0 fenantreno (de f6rmula molecular C H,o)
14 -

e isomero de outro composto organico aromatico, 0 antraceno. 

3.1.	 Diga por que razao sao isomeros os dois compostos apresentados. 

3.2.	 Indique 0 numero de orbitais moleculares ligantes cr existentes em qualquer destas 
duas moleculas. 

3.3. Quantas orbitais moleculares Iigantes 1t, deslocaJizadas, existem? 

3.4.	 Repare na formula de estrutura apresentada para 0 antraceno. Diga, justificando, se as 
moleculas deste composto apresentam conformat;oes. 

4.	 Em dois retipientes, com 0 mesmo volume, um contendo moleculas de hidrogenio e 0 outro 
moleculas de azoto, a pressao dos gases e igual e a temperatura tamMm. 

Das proposic;:6es seguintes, indique a incorrecta e escreva a correspondente versao corrigida. 

A.	 As moleculas de hidrogenio e azoto tem a mesma energia cinetica. 

B.	 0 numero"Qe moleculas e igual nos dois recipientes. 

C.	 As moleculas de hidrogenio e azoto tem a mesma velocidade media. 

D.	 A massa de azoto e 14 vezes maior que a massa de hidrogenio. 

E.	 0 numero de atomos e igual nos dois recipientes. 

V.S.F.F. 
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5.	 No tratamento da agua. rica em iao am6nio. ocorrem reac~6es bacterianas aer6bicas (exigem a 
presen~a de oxigenio) em tanques especiais. que produzem i6es nitrato: [ 

nitrosomas 
+	 i.

NH
4 + 1,5 02 • NO; + 2H+ + Hp
 

(bacterias)
 

nitrobacterias
 
N02 

)0+	 0,5 02 NO;
 
(bacterias)
 

5.1. A passagem de lao NH: a NO; e uma oxida<;ao ou uma redu<;ao? 

Justifique. 

\ 
5.2. Qual a massa de Oxigenio necessaria para transformar 1,0 kg de Azoto amoniacal I 

(proveniente do iao NH:) em Azoto nitrico (do iao NO;)? 

\ 

6.	 No dia 22 de Outubro de 1990, as 9 horas, foram feitas determinac;6es simultaneas do pH e do 
volume de agua da chuva caida, durante 7 dias, em tres cidades da Europa, sendo os valores 
encontrados (nas estac;6es de reeolha) os seguintes: 

-	 Vila Franca de Xira (Portugal): pH = 5,5 ; V = 100,0 cm 3 

-	 Manchester (Reino Unido): pH = 5,0; V = 89,0 cm3 

-	 Vastervik (Suecia): pH = 3,5; V = 18,0 cm 3
. 

6.1.	 Determine a relac;ao entre as concentrac;6es de Hp+ 
nas aguas caidas em Vastervik e
 

Vila Franca de Xira (nos referidos postos).
 

6.2. Calcule 0 numero de milimoles de HaO· existente nos 89,0 cm 3 de agua recolhida em
 
Manchester.
 

. 6.3. Suponha que a referida acidez e proveniente do di6xido de enxofre emitido para a atmosfera
 
(por queima de combustfveis com Enxofre), atraves da transforma9aO quimica global:
 

+ 

Calcule a massa de Enxofre responsavel pela quantidadede acido sulfurico existente na 
totalidade da agua captada no local de recolha de Vila Franca de Xira. 

• 
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DAS DUAS QUESTOES SEGUINTES (7 e 8) ESCOLHA E RESOLVA APENAS UMA. 

7.	 Um electr61ito AS apresenta, numa dada soluc;ao aquosa, um grau de ionizac;ao de 60%.
 

1015
Nessa soluc;ao ha 5,00 x moleculas nao ionizadas. 

7.1.	 Qual foi 0 numero de moleculas dissolvidas? 

7.2.	 Calcule 0 numero total de moleculas e ioes, (provenientes do soluto) presentes na soluc;:ao. 

Exprima 0 resultado em func;:ao do numero total de moleculas dissolvidas. 

t 
b.	 A temperatura de 25° C, adicionaram-se 50,0 cm3 de soluc;ao aquosa 0,100 M em nitrato de 

chumbo, Pb (N03)2' a igual volume de soluc;ao aquosa, 0,050 M em brometo de s6dio, Na Sr. 

8.1.	 Exprima em gcm-3 (concentrac;:ao em massa) a concentrac;ao de ices nitrato na soluc;ao 
inicial de nitrato de chumbo. 

8.2.	 Tera havido formac;ao de precipitado?
 

Justifique a sua resposta com os calculos adequados.
 

9.	 Uma pilha electroqufmica (de Daniell) representada pelo esquema 

Zn (s) / Zn 2
+ (aq) ! Cu2

+ (aq) / Cu (s) 
I
 
I
 

-.-.resenta os seguintes valores para potenciais normais.de reduc;:ao: 

Cu2 
+ (aq) / Cu (s) .. + 0,34 V 

Zn2
+ (aq) / Zn (s) .. - 0,76 V . 

9.1.	 A forc;:a electromotriz da pilha s6 pode 'assumir um dos quatro valores seguintes: 

1,10 V 0,42 V ; - 0,42 V ; 1,10 V . 

Qual e esse valor? 

Justifique a escolha feita. 

9.2. Mergulhando uma barra cilfndrica de cobre metalico	 numa soluc;:ao aquosa de sulfato de 
zinco, havera diminuiCfao do diametro da barra? 

Justifique. 



I 
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DADOS QUE PODERAO SER NECESsARIOS 

Constante de Avogadro NA = 6.02 x 1023 mol-1 

Velocidade da luz no vazio c = 3.0 x 108 m S-l 

Constante de Planck h 6,6 X 10-34 J s 

argia do electrao no ,Homo hidrogen6ide . 
~ 

t 
f Produto de solubilidade a 25° C 

'\" 

. 

.. 

E 
2,18 X 10-18 Z2 

= - ---~---
n2 

J 

F.17 
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PONTO 5/C/2 pags. 

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

(1.° e 5.° CURSOS) 

Dura~ao da prova: 1h e 30min 1.8 FASE 
1992 1.8 CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE aUiMICA 

CRITERIOS DE CORRECCAO I COTACOES 

1	 22 pontos 

1.1.	 13 pontos 

Calculo do numero de onda 10 pontos 
1Mudanc;a de unidade (v = 1,53 x 104 cm- ) 3 pontos 

1.2.	 9 pontos 

Energia de ionizac;ao (I = 142 x 10-19 J) 4 pontos 

Justificac;ao 5 pontos 

2 25 pontos 

2.1. 13 pontos 

Estabelecimento da estrutura 

H 

/N = 
/ 

N/ 
/ 

H 9 pontos 

Indicac;ao da geometria (duplamente angular, nao plana) 4 pontos 

2.2. 12 pontos 

indicac;ao da especie qufmica (N;) 3 pontos 

Justificac;ao ,......... 9 pontos 

3	 23 pontos 

3.1. Justificac;ao da existencia de isomeria	 4 pontos 

3.2.	 Indicac;ao do n.o de orbitais M.L.a (26 a.M.L.a)........................ 7 pontos
 

3.3.	 Indicac;ao do n.o de orbitais M.L.n: (7 a.M.L.n: ~ 14 eleetroes deslocalizados) 7 pontos 

3.4.	 5 pontos 

Referir a nao existencia de conformac;ao 2 pontos 

Justificac;ao 3 pontos 

4 15 pontos 

Indicac;ao da proposic;ao incorrecta (C) 5 pontos 

Escrita da forma correcta 10 pontos 

V.S.F.F. 
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5	 24 pontos 

5.1.	 12 pontos 

Indica<;ao de que se trata de oXida<;ao 4 pontos 

Justifica<;ao 8 pontos 

5.2.	 Calculo da massa de oxigenio (4,6 kg) 12 pontos 

6 36 pontos 

6.1. 10 pontos 

Calculo de [H
3
0+) em Vastervik 3 pontos 

Calculo de [H
3
0+) em Vila Franca de Xira 3 pontos 

Rela<;ao entre as concentra<;oes (100/1) 4 pontos 

6.2. 10 pontos 
Calculo do numero de moles de H

3 
0+ 

Passagem para milimoles (8,9 x 10-4 mmol) 

7 pontos 

3 pontos 

6.3. 16 pontos 

Calculo do n.o de moles 8 pontos 

Calculo da massa de Enxofre (5,0 X 10-6 g) 8 pontos 

Os grupos 7 e 8 sao em alternativa. 

7	 32 pontos 

7.1.	 Calculo do n.o de moleculas dissolvidas (1,25 x 1016 moleculas) .. 14 pontos 

7.2.	 Calculo do n.o total de moleculas e ioes (n.o total = 1,60 n) 18 pontos 

8	 32 pontos 

8.1.	 Calculo da concentra<;ao do iao nitrato (j,2' x 1O-ltg cm-3
) 16 pontos 

8.2.	 Justifica<;ao da nao forma<;ao de precipitado (X = 3,1 x 10-5 < Ks) 16 pontoss 

9	 23 pontos 

9.1.	 11 pontos 

Indicac;ao do valor (1,10 V) 4 pontos 

Justifica<;ao :..::............................... 7 pontos 

9.2.	 12 pontos 

Afirma<;ao da nao existencia de desgaste 4 pontos 

Justifica<;ao 8 pontos 

COTAc;Ao TOTAL	 200 pontos 

Descontos de cotacrao por: 

- Erro ou omissao de unidades na expressao do resultado .. 

- Erro de calculo _ . 

- Apresenta<;ao do resultado com numero incorrecto de algarismos significa
tivos .• 

2 pontos 

2 pontos 

2 pontos 
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