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1996 La CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE aUIMICA 

Nas questoes que envolvam calculos e obrigat6ria a sua apresentayao. 

I Dados que poderao ser necessarios: 

Ve/ocidade da luz no vacuo: 
c = 3,0 x 108 m s-1 

Constante de Planck: 
h =6,626 X 10-34 J s 

Constante dos gases perfeitos: 
R =0,082 atm dm 3 mol-1 K- 1 

Massas atomicas relativas: 
H-1,01 0-16,00 AI-26,9S S - 32,07 CI - 35,45 

Produto ionico da agua, a 2ft C: 
Kw =1,0 x 10-14 

Constante de acidez do iao amonio, a 2~ Ceo 
Ka = 5,6 X 10-10 

Potenciais normais de reduqao, a 2~ Ceo 

Logaritmos decimaise" 

log 5,5 = 0,74 log 5,6 = 0,75 log 5,7 = 0,76 
log 1,1 =0,04 log 1,2 =O,OS log 1,3 = 0,11 

V.S.F.F. 
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1 1.	 0 cesio e 0 metal alcalino pertencente ao 6° perfodo da Tabela Periodica. 

1.1.	 0 seu nome e devido a cor azul celeste que produz quando e queimado 
a uma chama. Classi'fique 0 espectro assim obtido, justificando 0 

aparecimento da cor azul. 

1.2.	 De uma explica<;ao para 0 facto de se poderem identificar alguns 
elementos quimicos atraves da cor que comunicam a uma chama. 

1.3.	 0 cesio e muito utilizado em celulas fotoelectricas, em virtude de ser 
relativamente facil arrancar 0 electrao de valencia, fazendo incidir 
radia<;ao visivel. Em rela<;ao com este facto, justifique a conclusao que 
pode tirar sobre 0 valor da energia de ioniza<;ao deste elemento. 
Relacione 0 valor da energia de ioniza<;ao e 0 tamanho do atomo de 
cesio com os correspondentes dos metais alcalinos de numero atomico 
mais baixo, justificando. 

1.4.	 Verifique, sob 0 ponto de vista energetico, se podera construir uma 
celula fotoelectrica fazendo incidir luz visivel de comprimento de onda 
450 nm numa placa de cesio, sabendo que para este metal 0 valor do 
limiar de frequencia fotoelectrica e de 4,6 x 1014 Hz. 

2.	 Os alcoois e os aldeidos podem sofrer reac<;6es de oxida<;ao por ac<;ao do calor e 
na presen<;a de oxidantes energicos. Os alcoois sao tambem utilizados na 
prepara<;ao de alcenos. 

2.1.	 Traduza por um esquema qufmico a produ<;ao de etanal a partir da 
oxida<;ao do etanol e identifique as altera<;6es estruturais verificadas. 

2.2.	 Se 0 processo de oxida<;ao continuar, podera produzir-se um acido 
carboxllico a partir do etanal. Indique 0 nome segundo a nomenclatura 
da IUPAC e a formula de estrutura desse acido. 

2.3.	 0 buteno e um alceno que tem varios isomeros. Indique 0 nome e a 
formula de estrutura de tres desses isomeros e identifique 0 tipo de 
isomerismo existente entre eles. 

2.4.	 Coloque por ordem crescente dos pontos de ebuli<;ao os compostos: 
etileno, alcool etllico e acido acetico. Justifique. 

V.S.F.F. 
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3.	 Tanto'o dicromato de potassio como 0 permanganato de potassio sao oxidantes 
energicos. Qual destes compostos escolheria para trabalhar a frio em solu9ao 
aquosa de acido cloridrico diluido? Justifique. 

4.	 0 sulfato de aluminio pode ser produzido por aC9ao do acido sulfurico sobre 0 

cloreto de aluminlo: 

----.. AIz(S04h(aq) + HCI(aq) 

Como e muito soluvel em agua, e necessario evaporar a solu9ao ate a secura, 
o que elimina 0 acido cloridrico, volatil. Para eliminar a agua e necessario
 
aquecer a mais de 200 0 C.
 
t\luma preparayao usaram-se 41,67g de cloreto de aluminio, com 10 % de
 
impurezas.
 

4.1.	 Acerte 0 esquema quimico dado. 

4.2.	 Calcule 0 numero de moles de acido sulfurico que foj utilizado. 

4.3.	 Obtiveram-se 42,54 9 de sulfato de aluminio puro. Qual foi 0 rendimento 
da reacyao? 

5.	 A Figura junta representa a varia9ao do volume de uma determinada massa de 
gas com a temperatura, a duas press6es diferentes, P1 e P2. 

Volume r 

Temperatura 

5.1. 

5.2. 

Em abcissas esta representada a temperatura absoluta ou a 
temperatura em graus Celsius? Justifique. 

Compare os valores de P1 e P2. Justifique. 
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6.	 Quando aquecido, um gas x sofreu uma decomposi~aode 20 %, tendo-se obtido 
como produtos os gases Y e Z, apressao total de 0,5 atm. 

X(g)	 2 Y(g) + 2(g) 

6.1. Sendo ~ 0 numero de moles do gas x presentes no inlcio, calcule: 

6.1.1. As fracc;6es molares de cada gas no equillbrio. 

6.1.2. A pressao parcial de cada gas. 

6.1.3. 0 valor da constante de equillbrio Kp. 

6.2.	 De que informac;ao necessitaria para poder tambem calcular 0 valor da 
constante de equilibrio Kc ? Justifique. 

7.	 Considere os seguintes sais: 

Agi 

Qual deles e consideravelmente mais soluvel numa solu~ao aquosa de acido 
clorfdrico 0,50 mol dm-3 do que em agua? Justifique. 

8.	 Considere tres soluc;6es aquosas, a 25° C: 

soluc;ao A 0,20 mol dm-3 em NH 4CI 

soluc;ao B 0,20 mol dm-3 em NH 4CI e 0,20 mol dm-3 em NH 3 

solu9ao C 0,30 mol dm-J em NH 4CI e 0,30 mol dm-3 em NH3 

8.1. Determine 0 valor do pH da soluc;ao A. Justifique as aproxima~6es 

feitas. 

8.2. Determine 0 valor do pH da soluc;ao B. 

8.3. Justifique 0 facto de as soluc;6es Bee terem 0 mesmo pH. 

FIM
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