
PONTO 5/4 pags. 

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

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Dura<;ilO da prova: Ihe 30min t.aFASE 
1994 l,aCHAMADA 

PROVA ESC RITA DE aUIMICA 

Nos exercicios que envolvam calculos numericos e 
obrigat6ria a sua apresentac;:ao. 

DADOS QUE PODERAo SER NECESsARIOS 

Numeros atomicos: 

Velocidade da luz no vacuo: 

c = 3,00 x 108 m / s 

Constante de Planck: 

h = 6.63 x 10-34 J S 

Constante dos gases perfeitos: 

R = 0,0821 atm i mol- 1 K- 1 

Constante de ionizaqao da hidrazina em agua, a 25°C: 

-6Kb = 1,7 x 10 

V.S.F.F. 
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1. Em 1885, Johann Balmer deduziu a seguinte rela~ao para 0 comprimento de onda das radia~6es 

visfveis do espectro de emissao atomico do hidroge!nio: 

2364,5	 x n
.Ii = (em nm) 

(n2
- 4) 

1.1. Calcule 0 comprimento de onda da linha espectral visfvel de menor energia.
 

1.2.	 Indique 0 valor da energia do fotao visfvel emitido, quando a transi~ao electronica se faz a
 
partir do nfvel em que n = 4 .
 

1.3. 0	 espectro do c'!tomo de hidrogenio apresenta uma consti'lncia nos diversos valores das
 
frequencias espectrais. Explique em que medida essa regularidade contribuiu para a evolu~ao
 

do modelo do atomo.
 

2. Considere as especies qufmicas	 acido propanoico e 2-cloropropano. 

2.1.	 Em rela~ao as especies compare, apresentando sempre as respectivas
 
justificac;oes:
 

2.1.1.	 as ordens de ligalfao;
 

2.1.2.	 as energias de liga<;ao;
 

2.1.3.	 os comprimentos das ligalfoes;
 

2.1.4.	 0 caracter magnetico.
 

2.2.	 Relativamente a PF3 :
 

2.2.1.	 Escreva a formula de estrutura de acordo com a regra do octeto.
 

2.2.2.	 Indique a respect iva geometria molecular.
 

2.3.	 Tenha em aten~ao os compostos acido propanoico e 2-c1oropropano:
 

2.3.1.	 Apresente as respectivas formulas de estrutura.
 

2.3.2.	 Compare os pontos de ebuli~ao e justifique.
 

2.3.3.	 Escreva a formula de estrutura e indique 0 nome de um isomero de fun~ao do acido
 
propanoico.
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3. A combustao do propano e traduzida par: 

Provocou-se a combustao daquele hidrocarboneto, misturando 2,20 9 de propano com 

16,0 9 de dioxigenio. , Verificou-se que a di6xido de carbona formado, medido a pressao° 2 
de	 1.00 atm e a temperatura de 20 c C. ocupava a volume de 2.89 ( . 

M(02) = 32.0 9 / mol 

3.1.	 Indique a reagente limitante. 

3.2.	 Calcule a rendimento da reacc;:ao. 

4.	 Preparou-se a temperatura de 25 c C. 200 ml de uma soluc;:ao de hidrazina, 1'J 
2
H4 , dissol

venda 3,20 9 deste composto em agua. A reac<;:ao da hidrazina com a agua e traduzida par: 

-~ 
~-.-

4.1.	 Calcule as valores das concentrac;:oes das especies quimicas presentes na solu<;:ao. excepto a 
da agua. Na resoluc;:ao do problema fez duas aproximac;:oes nas concentra<;:oes de duas 

especies quimicas. Justifique esse procedimento. 

4.2.	 Indique, com a respectiva justificacrao, a efeito provocado no equilibria com a adic;:ao de uma 

pequena quantidade de hidr6xido de s6dio. NaOH(s). 

5.	 Uma semicelula galvanica, constitufda par uma barra de chumbo mergulhada numa soluc;:ao 

1.00 mol / ( de nitrato de chumbo, Pb(N03)2' foi ligada a um electrodo padrao de hidrogenio. 

constituindo assim uma celula. cujo electrodo negativo e a chumbo. ° voltimetro intercalado no 

circuito marcava 0.13 V . 

5.1.	 Escreva as equac;:oes que traduzem as reac<;:oes que tem lugar nas semicelulas. 

5.2.	 Indique qual a especie que se comporta como agente oxidante. Justifique. 

5.3.	 Apresente a valor do potencial normal de reduc;:ao relativo a Pb2
+/ Pb e justifique. 
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PONTO 5/C/2 pags. 

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

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Dural;:lo da pro\a: Ih e JOmin LaFASE 

1994 La CHA!VlAD,\ 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

CRITERIOS DE CORREC<;Ao / COTA<;OES 

NOTA 1:	 Par cada questEw nao descontar mais do que um ponto par unidades erradas au 
omitidas. 

NOTA 2:	 Nao deverao ser penalizados as erros de calculo. uma vez que e permitido a usa 
de maquina de calcular. 

NOTA 3:	 Devera ser atribufda a cota«ao total a qualquer processo de resoluC;;ao. desde que 
correcto. 

NOTA 4:	 As cotac;;6es parcelares s6 deverao ser tomadas em considerac;;ao. quando a 
resposta nao estiver totalmente correcta. 

NOTA 5:	 Sempre que a aluno utilize resultados errados obtidos em exercicios anteriores. 
nEW devera ser, par esse facto. novamente penalizado. 

1	 . 34 pontos 
1.1. .. . 10 pontos
 

Identificac;;ao de n=3 6 pontos
 
Calculo de ), = 656,1 nm 4 pontos
 

1.2.	 10 pontos
 
Calculo de A 4 pontos
 
Calculo de E = 4,09 x 10 19 J 6 pontos
 

1.3.	 .. 14 pontos 

2	 . 66 pontos 
2.1	 . 31 pontos 

2.1.1	 18 pontos
 
Distribuic;;ao electr6nica (6 + 6) 12 pontos
 
Ordens de ligac;;ao e conciusao 6 pontos
 

2.1.2.	 4 pontos 
2.1.3.	 4 pontos 
2.1.4.	 5 pontos 

2.2.	 7 pontos 
2.2.1.	 4 pontos 
2.2.2.	 3 pontos 

2.3.	 28 pontos 
2.3.1 (4+4)	 8pontos 
2.3.2	 12 pontos 
2.3.3	 (4 + 4)...................................... 8 pontos
 

V.S.F.F. 
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3 36 pontos 

3.1. 14 pontos 

Calculo das quantidades dos reagentes (3 + 3) 6 pontos 

Reagente limitante 8 pontos 

3.2. 22 pontos 

Calculo da quantidade real de CO2 .. 10 pontos 

Calculo da quantidade te6rica de CO2 . 6 pontos 

Calculo de 'I = 80,0 % .. 6 pontos 

4 38 pontos 

4.1. 30 pontos 

Calculo da concentra~ao de hidrazina 6 pontos 

Expressao de Kb ................................................ 3 pontos 

Calculo de [OH -] = [N
2 
HD = 9.2 x 10- 4 mol; i 10 pontos 

[N
2
H4] = 0.500 mol/I .. 3 pontos 

Justif;ca~ao (4 + 4) 8 pontos 

4.2. 8 pontos 

5 . 26 pontos 

5.1. 6 pontos 

5.2. 9 pontos 

Agente oxidante 3 pontos 

Justifica~ao 6 pontos 

5.3. 11 pontos 

Valor de P = - 0.13 V.................................. 3 pontos 

Justifica~ao 8 pontos 

COTAC;Ao TOTAL . 200 pontos 
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