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PONTO 242/4 pags. 

ENSINO SECUNDARIO 

12.0 Ano de Escolaridade - via de ensino (1. 0 e 5. 0 cursos)
 
Cursos de Caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 

Durac;;ao da prova: Ih e 30min l."FASE 

1996 1.<1 CHAlVlADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

Nas quest6es que envo!vam calculos e obrigat6ria a sua apresentac;ao. 

DADOS QUE PODERAo SER NECESsARIOS 

Numeros atomicos: 
1H sC 7N 168 liCI 

Massas atomicas re/atlvas 
H-1,0 0-16,0 S - 32,1 

Massa do e/ectrao em repoLiso' 
me = 9,1 x 10-31 kg 

Ve/ocidade da /uz no vacuo' 
c=3,Ox108 ms- 1 

Energia minima de remoqao electronica do cobre: 
~ - 7 0 10-19 J ' t -1
l- - , x! a omo 

Constante de Avogadro: 
NA = 6,02 x 1023 mol- 1 

Produto ionico da agua: 
Kw =3,0 x 10-15 

, a 10° C K = 1 0 x 10-14 2S u C Kw = 5,5 x 10-14 
, a 500 C"" , a 

Constante de ionizaqao do acido acetico, a 2~/ c: 
Ka = 1,8 x 10-5 

Potenciais normais de reduqao, a 25° C: 

~(Cr3+ fCr) = -0,74 V 

~(Fe2+fFe) =-0,44 V 

V.S.F.F. 
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1. Na cidade da Guarda podera ouvir a RDP nas seguintes frequencias: 

Antena 1 - 94,7 MHz Antena 2 - 88,4 MHz Ant3na - 100,6 MHz 

1.1.	 Escolha a sua radio preferida, calcule 0 respectivo comprimento de onda e 
mostre que a onda de radio seleccionada nao produz efeito fotoelectrico numa 
chapa de cobre. 

1.2.	 Determine a energia cinetica de um electrao, cuja onda associada tem um 
comprimento de onda de 3,0 m, indicando se teve de utilizar a variayao de massa 
de acordo com a Teoria da Relatividade. Justifique. 

2.	 As afirmayoes seguintes estao todas erradas. Em cada caso, justifique porque e 
apresente um exemplo que confirme essa justificayao. 

2.1.	 Para um mesmo atomo, se a probabilidade pontual aumenta, 0 mesmo acontece 
a probabilidade por superffcie esferica. 

2.2.	 Se a energia de ionizayao de um atomo A e superior a de um atomo B, 0 mesmo 
acontece sempre com a respectiva afinidade electronica. 

2.3.	 Se um atomo X tem maior raio do que um atomo Y, 0 mesmo acontece sempre 
aos ioes estaveis que esses atomos podem formar. 

3.	 Considere os seguintes compostos: 

3.1.	 Os angulos das ligayoes H-C-C nas moleculas C2 H4 e C2 H2 apresentam 
amplitudes diferentes. Justifique esta afirmayao. 

3.2.	 Determine, de acordo com a teoria das orbitais moleculares, a ordem de ligayao 
entre os atomos de carbono na molecula de benzeno, CsHs. 

3.3.	 Escreva 0 nome e a formula de estrutura dos tres isomeros do composto C2 H2CI2 

e identifique os tipos de isomerismo entre eles. 

3.4.	 Dos compostos apresentados inicialmente, qual e 0 mais soluvel em agua? 
Justifique. 

4.	 Uma soluyao aquosa de acido sulfurico 1,00 mol dm-3 contem 4,9 9 de acido e 55,1 9 de 
agua. 

4.1.	 Calcule a massa volumica da soluyao. 

4.2.	 Como faria a diluiyao da soluyao anterior para obter 100 cm 3 de uma soluyao de 
acido sulfurico 0,80 mol dm-3 ? 

V.S.F.F. 
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5.	 Em solu9ao de tetracloreto de carbono, estabelece-se 0 equillbrio qUlmico seguinte: 

5.1.	 Num litro de solu9ao existiam inlcialmente, a uma dada temperatura. 0.05 mol de 
CsH1Q e 0,02 mol de CH 3COOH. Verificou-se que. quando 0 equilibrio foi atingido 
e supondo que a temperatura nao variou, 0 numero total de moles presentes 
tinha sofrido uma varia9ao de 0,016 mol. 
Determine 0 valor da constante de equillbrio K a essa temperatura. 

5.2.	 Um aumento da pressao afectara a composi9ao do sistema em equillbrio? 
Justifique. 

6.	 Considere, amesma temperatura, duas solu90es aquosas de igual concentra9ao molar: 
uma de acido c1oridl~ico e outra de acido acetico. 
Do conjunto de proposi90es seguintes, indique quais sao as verdadeiras e quais as 
falsas, justificando em cada caso a sua 0P9ao: 

6.1.	 0 valor do pH da solu9ao de acido clorldrico e superior ao do pH da solu9ao de 
acido acetico. 

6.2.	 Se, com uma dada solu9ao aquosa de hidroxido de sodio, se titulassem volumes 
iguais das duas solu90es, gastar-se-iam volumes iguais da solu9ao basica. 

6.3.	 Se 0 pH da solu9ao de acido clorldrico for igual a 7,08 pode concluir-se que a 
temperatura da solu9ao e inferior a 25° C. 

6.4.	 Se numa das solu90es pCI =4 entao, nessa solu9ao, pH =4. 

6.5.	 Se, por adi9ao de agua, duplicar 0 volume da solu9ao de acido acetico, 0 grau de 
ioniza9ao do acido nao sofre altera9ao. 

6.6.	 Se adicionar uma pequena quantidade de cloreto de sodio a cada uma das 
solu90es, apenas uma delas altera 0 valor do seu pH. 

7.	 A cromagem (deposi9ao de uma camada de cromio numa pe9a frequentemente metalica) 
pode ser representada pela equa9ao quimica seguinte: 

Pode c1assificar-se a reac9ao apresentada como redox? Justifique. 

8.	 Um bloco de cromio metalico ligado a uma pe9a de ferro dificultara a oxida9ao do ferro? 
Justifique. 

FIM 
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1.1. 11
 

1.2. 10
 

2.1. 8
 

2.2. 8
 

23. 8
 

3.1. 8
 

3.2. 10
 

3.3. 13
 

3.4. 12
 

4.1. 13
 

4.2. 10
 

5.1. 14
 

5.2. 7
 

6.1. 8
 

6.2. 8
 

6.3. 8
 

6.4. 8
 

6.5. 8
 

6.6. 8
 

7. 10
 

8. 10
 

TOTAL 200 PONTOS 
(20 VALORES) 
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PONTO 242 

ENSINO SECUNOARIO 

12.0 Ano de Escolaridade - via de ensino (1.0 e 5.0 cursos)
 
Cursos de Caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 

Dura~ao da prova: Ih e 30min l.aFASE 

1996 l.a CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

CORRIGENDA 

Na introduc;ao da questao 4., 

onde se Ie: 

... uma solu<;ao aquosa de acido sulfurico 1,00 mol dm -3 ••• 

devera ler-se 

... uma solu<;ao aquosa de acido sulfurico 0,88 mol dm -3 ••• 

Na questao 4.2., 

nnde se Ie: 

... uma solu<;ao de acido sulfurico 0,80 mol dm -3 ••• 

devera ler-se: 

... uma solu<;ao de acido sulfurico 0,10 mol dm -3 ••• 
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PONTO 242/C 

ENSINO SECUNOARIO 

12.0 Ano de Escolaridade - via de ensino (1. 0 e 5. 0 cursos)
 
Cursos de Caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 

Dura<;ao da prova: Ih e 30min La }<'ASE 

1996 1.:1 CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

CORRIGENDA 

Criterios de correc~ao / Cota~oes 

Em face da altera<;ao verificada na questao 4.,0 aluno devera ter igual cota<;ao 

nas respostas as quest6es apresentadas, quer tenha utilizado 0 valor corrigido ou 

o valor inicialmente apresentado, pois os calculos a efectuar em qualquer dos casos 

sao identicos. 

o mesmo criterio devera ser aplicado na questao 4.2. 



PONTO 242/C/3 pags. 

ENSINO SECUNOARIO 

12.0 Ane de Escolaridade - via de ensine (1.0 e 5.0 cursos)
 
CUYSOS de Caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 

Dura~ao da prova: Ih e 30min l.a FASE 

1996 La CHAlVIADA 

PROVA ESCRITA DE aUIMICA 

COTAc;OES 
1.1. 11
 

1.2. 10
 

2.1. 8
 

2.2. 8
 

2.3. 8
 

3.1. 8
 

3.2. 10
 

3.3. 13
 

3.4. 12
 

4.1. 13
 

4.2. 10
 

5.1. 14
 

5.2. 7
 

6.1. 8
 

6.2. 8
 

6.3. 8
 

6.4. 8
 

6.5. 8
 

6.6. 8
 

7. 10
 

8. 10
 

TOTAL 200 PONTOS 
(20 VALORES) 

V.S.F.F. 
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•	 Devera ser atribuida a cotayc3o total a qualquer processo cientificamente correcto 
de resoluyc3o. Em qualquer resoluyc3o alternativa incompleta a pontua<;ao devera 
ser adaptada a essa resoluc;:ao. 

•	 Nao devera haver qualquer penaliza<;ao quando 0 aluno tiver de utilizar um 
resultado errado obtido nurna questao anterior 

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

1.1.	 Calculo do comprimento de onda 3 pontos 
Calculo da energia da radiac;:ao 3 pontos 
Interpreta<;ao 5 pontos 
Resposta completa 11 pontos 

1.2.	 Calculo da velocidade do electrao 3 pontos 
Calculo da energia cinetica 2 pontos 
Indica<;ao pedida 1 ponto 
Justifica<;ao 4 pontos 
Resposta completa 10 pontos 

2.1.	 Justifica<;ao 5 pontos 
Indica<;ao de exemplo 3 pontos 
Resposta completa 8 pontos 

2.2.	 Justifica<;ao 5 pontos 
Indica<;ao de exemplo 3 pontos 
Resposta completa 8 pontos 

2.3.	 Justifica<;ao 5 pontos 
Indica<;ao de exempio 3 pontos 
Resposta completa 8 pontos 

3.1.	 Resposta completa 8 pontos 

3.2.	 Resposta completa 10 pontos 

3.3.	 Indica<;ao do nome e formula de cada is6mero 3 pontos 
Identifica<;ao dos tipos de isomerismo 4 pontos 
Resposta completa 13 pontos 
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3.4.	 Identificalfao do cornposto mais sohJvel 
ldentificayiw de po!aridades .I forlf3s intermoleculares 
Justificalfao 
Resposta completa 

4.1.	 Calcuio do numero de moles de acido 
Calculo do volume da solulf3O 
Calculo da massa volurnica 
Resposta completa 

4.2.	 Rela930 entre concentrayoes e volumes 
Caiculo do volume 
Resposta cornpleta 

5.1,	 Identificalf30 do sentido da evolU<;:30 da reacyao 
Determinayaa das concentralfoes no equilibria 
Escrita da expressao da constante de equilibria 
Calculo do valor da canstante 
Resposta completa 

5.2.	 Resposta "sirn" au "nao" 
Jus1:ifica~ao 

Resposta completa 

6.1.	 Resposta "verdadeiro" au "falso" 
Justificayao 
Resposta completa 

6.2.	 Resposta "verdadeira" au "faiso" 
Justificayao 
Resposta completa 

6.3.	 Resposta "verdadeiro" au "falso" 
Justificayao 
Resposta completa 

6.4.	 Resposta "verdadeiro" ou "falso" 
Justifica9ao 
Resposta compieta 

6.5.	 Resposta "verdadeira" au "falso" 
Justificayao 
Resposta completa 

6.6.	 Resposta "verdadeiro" au "falsa" 
Justificayao 
Resposta completa 

7.	 Resposta "sim" au "nao" 
Justificalfao 
Resposta completa 

8.	 Resposta "sim" ou "nao" 
Comparayaa dos valores de E.o 
Conclusao 
Resposta completa 

TOTAL 

1 ponto
 
6 pontos
 
5 pontos
 

12 pontos
 

3 pontos
 
5 pontos
 
5 pontos
 

13 pontos
 

5 pontos
 
5 pontos
 

10 pontos
 

4 pontos
 
6 pontos
 
3 pontos
 
1 ponto
 

14 pontos
 

1 ponto
 
6 pontos
 
7 pontos
 

1 ponto
 
7 pontos
 
8 pontos
 

1 ponto
 
7 pantos
 
8 pontos
 

1 ponto
 
7 pontos
 
8 pontos
 

1 ponto
 
7 pontos
 
8 pontos
 

1 ponto
 
7 pontos
 
8 pontos
 

1 ponto
 
7 pontos
 
8 pontos
 

1 ponto
 
9 pontos
 

10 pontos
 

1 ponto
 
4 pontos
 
5 pontos
 

10 pontos
 

200 PONTOS 
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