
PONTO 5/5 pags. 

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

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Dura.;uo da prova: Ih e 30min l."FASE 
1995 l."CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

Nas questoes que emolvam calculos eobrigat6ria a sua apresental;3o 

DADOS Ql iF PODER;\O SER NECESSARIOS 

.'\·umero.'l aflJmico.'l: 

I H (,e xO 

Con.'\tante ell' A l'Ogaelro: 

Energia do e/ectruo no atomo de hidrogenio: 

E --
II n' 

Energia de /" [oniza('uo do Magnesio: 

Proeluto irJnico da agua, a 25° C: 

Pofenciai.\ Normais de Redu('uo, a 25" C: 

P'(I, / n 0,53 V c 

Logaritmos: 
log 8 = 0,90 

V.S.F.F. 
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I.	 A radiayao ultravioleta e electromagnetica 

t. t	 Qual 0 significado fisico de "radiayao electromagnetica" ') 

1.2	 Considere a radiayao ultravioleta constituida por fotoes de energia 2,093 x J O-IX 1 

1.2. t Podera esta radiayao provocar efeito fotoelectrico ao incidir numa placa de magnesio') 
]ustifique 

1.2.2 Um atomo de hidrogenio, no estado fundamental, absorve um dos referidos fotoes, 
passando a um estado excitado Determine uma funyao de onda que possa descrever 0 
comportamento do electrao nesse estado excitado. 

2.	 Considere os elementos quimicos carbono, oxigenio e azoto 

2. t Relativamente ao oxigenio, a configurayao e1ectronica, ISC 2s2 
2p~ 4s I , corresponde ao estado 

fundamental ou a um estado excitado') Porque') 

2.2	 Indique qual dos elementos, carbono ou azoto, tem maior energia de I" ionizay30 lustifique 

2.3	 as va)ores de energia de dissociay30 das moleculas CO e NO sao 1069 U moC I e 

677 kJ mor l , respectivamente. Apresente, com base na teoria das orbitais moleculares, 
a razao pela qual se justifica esta diferenya 

3	 0 esquema que se segue, pretende traduzir a reac y30 quimica entre um alceno e a agua, 
originando um unico produto de reaCy30 um alcool secundario 

)+ 

3. t	 Complete 0 esquema quimico, depois de 0 transcrever para a sua prova 

3.2	 Existem dois isomeros do a1ceno representado no esquema 

3.2. t Escreva as respectivas formulas de estrutura e indique os nomes desses isomeros. 

3.2.2 Indique 0 tipo de isomerismo correspondente a cada um dos isomeros. 

V.S.F.F. 
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4.	 0 acido ll1ctanoico e1!I11 hquido ll1uito soluvel em agua 

4.1	 Justitique a grande solubilidade do acido ll1etanoico em agua 

4.2	 0 hidrocarboneto saturado corrcspondente ao acido metanoico epouco solLlvel em agua, ao 
contntrio do acido [:xplique a pequena solubilidade deste hidrocarboneto em agua 

4.3	 lima sollH;ao aquosa de acido ll1etanoico (massa \o!ul11ica - J, 18 gcm-~) contem 80% em 
massa de acido puro Determine 0 volume de sollH;ao-mae necessario para preparar 250 cm~ 

de uma solu\ao	 1,00 mol dm-~ de acido metanoico
 

:\1 (acido metanoico)- 46,03 g 1110(1
 

5	 Introdlllem-se 7,00 mol de 1'\0, num recipiente fechado, a 25 uC Ao tim de algum
 
tempo estabelece-se 0 equilibrio
 

2 l'lOe (g) ~ l\eO~ (g) s{'lIdo K = 175 

5.1	 Determine 0 \olume do recipiente, sabendo que a frac\ao molar de NO) no equilibrio
 
ede 15,80 o.
 

5.2	 A concentral,:ao de 1'\.,0.1 aumenta, diminlli ou perrnanece constante quando, alllesma
 
temperatura, 0 volume do recipiente se reduz a metade" Justitique
 

6	 Considere 0 sistema qUlmico em equihbrio, a 25 "C 

HClO (aq) +- HeO (I) 

;\ 25 . C a sua constante de equilibrio eK ~ 3,2 :x 10-x 

6.1	 Identilique as bases de Bronsted-LO\\r) presentes no equihbrio 

6.2 Calcll1c 0 valor de pOH de uma solu\ao aquosa 0,20 moldm-' de HCI0, a 25°C
 

7 Considere, a 25 0(, a reac\ao represent ada pOl'
 

H 20 2 (aq) +- 2'- (aq) +- 2 H' (aq) ~ 12 (aq) +- 2 HeO (I) 

7.1	 Tendo em conta os valores dos potenciais normais de redu\ao indique, justiticando, qual 0 

sentido mais favoravel para a reac\ao 

7.2	 Escreva e identifique as equa\oes que traduzem as semi-reaccyoes de oxida\clo e de
 
reducyclo
 

FIM 
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COTAC;OES
 

1.1 

121 

122 

2 1 

2.2 

23 

3.1 

3.2.1 

3.22 

41 

4.2 

43 

5 I 

52 

6.\ 

6.2 

71 

7.2 

Total: 

8 Pontos 

12 Pontos 

]0 Pontos 

8 Pontos 

8 Pontos 

12 Pontos 

10 Pontos 

16 Pontos 

8 Pontos 

10 Pontos 

10 Pontos 

14 Pontos 

18 Pontos 

12 Pontos 

10 Pontos 

14 Pontos 

10 Pontos 

10 Pontos 

200 Pontos 
(20 val ores) 
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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) 

Dura.;ao da prova: Ih e 30min	 1.3FASE 
1995	 1.3 CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE aUIMICA 

CRITERIOS DE CORRECCAo / COTACOES 

•	 Devera ser atribuida a cota~ao total a qualquer processo cientificamente correcto de resolu~ao 

•	 Nao devera haver qualquer penaliza~ao quando 0 aluno tiver de utilizar urn resultado errado 
obtido numa questao anterior. 

•	 Devera ser descontado 1 (urn) ponto por cada unidade errada ou omitida. No entanto, 0 aluno 
nao devera ser penalizado mais do que uma vez pelo mesmo erro. 

1 
1.1 
1.2 
1.2.1 

1.2.2 

Conversao de unidades 
Conclusao 

Ca1culo de E] 
Ca1culo de En 
Ca1culo de n 
Fun~ao de onda 

8 pontos 
4 pontos 

2 pontos 
3 pontos 
3 pontos 
2 pontos 

8 pontos 
22 pontos 
12 pontos 

10 pontos 

30 pontos 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

Determina~ao das ordens 
de liga~ao (4+4) 
Rela~ao entre o.L. e 
energia de dissocia~ao 

( 2 + 6 ) 
( 2 + 6 ) 

8 pontos 

4 pontos 

8 pontcs 
8 pontos 
12 pontos 

28 pontos 

3
3.1 
3.2 
3.2.1 

3.2.2 

F6rmulas de estrutura ( 5 + 5 ) 
Nomes ( 3 + 3 ) 

10 pontos 
6 pontos 
(4 + 4) 

10 pontos 
24 pontos 
16 pontos 

8 pontos 

34 pontos 

V.S.F.F. 

5/C/1 



4
4.1 10 pontos 

34 pontos 

4.2 10 pontos 

4.3 
Solucao a preparar: 
Calculo da quantidade de acido 
Calculo da massa 
Solw;ao-mae: 
Calculo da massa 
Calculo do volume 

4 pontos 
3 pontos 

3 pontos 
4 pontos 

14 pontos 

5
5.1 

Calculo da quantidade de NOz 
e de N20 4 no equilibrio 
Calculo do volume a partir de Kc 

12 pontos 
6 pontos 

18 pontos 
30 pontos 

5.2 (2 + 10) 12 pontos 

6
6.1 
6.2 

Calculo de [H3 0+] no 
equilibrio 
Calculo de pOH 

fO pontos 
4 pontos 

10 pontos 
14 pontos 

24 pontos 

7
7.1 
7.2 

Identificayao 
Escrita de cada equayao 

(2 + 8) 
2x(1+4) 
1 ponto 
4 pontos 

10 pontos 
10 pontos 

20 pontos 

Cota~ao Total 200 Pontos 
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