
PONTO 142/5 pags. 

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDARIO 
12.0 Ano de Escolaridade (Decreta-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto) 

Cursos de Caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos 

Dura~ao da prova: 90min + 30min de tolerancia l.aFASE 

1997 La CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

• As respostas a todas as questoes contidas neste enunciado terao de ser obrigatoriamente escritas 
na folha destinada a execuc;ao da prova. 

• Nas questoes dos grupos II e III que envolvam calculos e necessaria a sua apresentac;ao. 

Este grupo e constitufdo por seis questoes.
 
Escreva na sua folha de prova a(s) letra(s) correspondente(s) <3(s) alternativa(s) que seleccionou
 
para cada questao.
 

1. Entre as seguintes proposi90es escolha as duas incorrectas. 

A - A primeira energia de ioniza9ao do s6dio, 11 Na, e maior que a primeira energia de ioniza9ao do 
cloro, 17Cl. 

B - De dois ioes monoat6micos isoelectr6nicos, um positivo e outro negativo, 0 iao positivo tem 
menor raio. 

C - Para um mesmo atomo, a remo9ao de um electrao 2p exige mais energia que a remo9ao de 
um electrao 1s. 

D - Ao lange de um grupo da Tabela Peri6dica, 0 numero at6mico aumenta, e 0 nLlmero de elec
troes de valencia mantem-se. 

E - Uma solu9ao cujo espectro de absor9ao tenha um maximo a 670 nm (Iuz vermelha) tem a cor 
complementar do vermelho. 

2.	 A cada uma das moleculas representadas pelas f6rmulas indicadas por ~ .b. e ~ fa9a corresponder 
a respectiva geometria indicada de A a E. 

A - Angular 

B - Triangular 

C - Tetraedrica 

D - Piramidal 

E - Linear 

V.S.F.F. 
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3.	 Seleccione a alternativa que permite escrever uma afirmac;ao verdadeira. 

«A temperatura de 25°C e a pressao de 1 atm, a substancia H2S e gasosa, enquanto a substancia 
H20 ocorre no estado Ifquido, porque... 

A - a massa molar de H20 e inferior a massa molar de H2S.» 

B  0 angulo de ligac;ao em H20 e superior ao angulo de ligac;ao em H2S.» 

C  as forc;as intermoleculares em H20 sao mais intensas do que em H2S.» 

D  as moleculas de H2S sao maiores que as moleculas de H20.» 

4.	 Considere os compostos organicos 1-propanol e propanal. Seleccione, entre as afirmac;oes seguintes, 
a que e verdadeira. 

A - Sao is6meros estruturais. 

B - Apresentam ligac;oes C - °com a mesma ordem de ligac;ao. 

C - Ambos podem participar em reacc;oes de esterificac;ao. 

D - S6 um deles apresenta um is6mero de posic;ao.
 

E - Em ambos os compostos todas as ligac;oes sao simples.
 

5.	 As frases da coluna da esquerda contem informac;oes que identificam alguns dos compostos da 
coluna da direita. Fac;a corresponder a cada frase indicada por ~ Q. e k 0 respectivo composto 
assinalado de A a E. 

a - E um sal cuja solubilidade, em soluc;oes A - PbS04 

diluidas de cloreto de s6dio, e menor do que 
em agua. B - AgCI 

b - E um sal muito soluvel em agua. 

c - E um sal cujo produto de solubilidade em D-Agi 
agua pode ser expresso por Ks = 4S3 

(S-solubilidade molar em agua) E - NaN03 

6.	 Entre as seguintes proposic;oes escolha duas verdadeiras. 

A - A mesma temperatura, a entropia de uma mole de agua no estado Ifquido e igual a entropia 
de uma mole de agua no estado gasoso. 

B - Nas reacc;oes exotermicas a variac;ao de entalpia, I1H, e negativa. 

C - Uma electr61ise e uma reacc;ao quimica espontanea. 

D - Em qualquer sistema isolado, no qual ocorre uma transformac;ao qufmica, a temperatura man
tem-se sempre constante. 

E - Numa reacc;ao endotermica, a entropia do sistema aumenta. 
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II 

1.	 Atomos de berilio, 4Be, no estado fundamental, sujeitos a radia<;ao monocromatica de frequencia 
3,500 x 1016 Hz, ficaram ionizados, tendo side detectados electroes ejectados com as energias 
cineticas de 2874 kJ mol-1 e 13071 kJ mol-1

. 

1.1.	 Face a estes resultados experimentais, 0 que pode concluir sobre a energia dos electroes no 
atomo de berilio ? 

1.2.	 Escreva a configura<;ao electronica de menor energia deste atomo. 

1.3.	 Determine a energia de ioniza<;ao do berilio em kJ mol-1
. 

h( constante de Planck) =6,626 X 10-34 J s;
 
NA( constante de Avogadro) =6,023 X 1023 mol-1
 

2.	 Observe os valores dos comprimentos de liga<;ao registados no quadro seguinte: 

Liga<;ao 
Comprimento 
da liga<;ao/pm 

Oxigenio-oxigemio (em O2) 120,7 

Oxigenio-oxigenio (em 0 3) 128,0 

Sabendo que 0 numero atomico do oxigenio e 8, interprete, com base na regra do octeto, os valores 
do comprimento da liga<;ao oxigenio-oxigenio em O2 e 0 3 , 

3. °etanol oxida-se quando arde; mas certos agentes oxidantes como, por exemplo, 0 permanganato 
de potassio, podem tambem oxida-Io transformando-o em aldeido e transformando este em acido 
carboxilico. 

CH 3CH 20H -? CH3CHO -? CH 3C02 H 
(1) (2) 

3.1.	 Escreva a equa<;ao da combustao completa do etanol. 

3.2.	 Verifique que a transforma<;ao (1) e uma oxida<;ao, determinando 0 numero de oxida<;ao medio 
do carbona nos dois compostos. 

3.3.	 A partir da equa<;ao quimica que representa a transforma<;ao (2): 

5 CH3CHO(aq) + 2 KMn04(aq) + 3 H2S04(aq) -? 5 CH3C02H(aq) + 2 MnS04(aq) + K2S04(aq) + 3 H20(f), 

calcule a quantidade de permanganato de potassic puro que deve fazer reagir com etanal, em 
excesso, para obter 30,0 9 de acido acetico numa reac<;ao com 0 rendimento de 80 %. 

M (acido acetico ) =60,0 g mol-1 

4. °carbonato de calcio decompoe-se, por aquecimento, em dioxido de carbona e oxido de calcio. Em 
sistema fechado, a 800°C, estabelece-se um equilibrio ao qual corresponde P(C02) = 1,16 atm. 

!1H> 0 

4.1.	 Se, nas condi<;oes anteriores, a capacidade do recipiente for 2,00 L, calcule: 

4.1.1. °valor da constante de equilibrio Kp. 

4.1.2. A quantidade de CO2 presente no equilibrio. 

4.2. Indique, justificando, que altera<;ao preve na concentra<;ao de CO2 no equilibrio, quando a 
temperatura do sistema reaccional aumentar. 

R (constante dos gases perfeitos ) = 0,0821 atm L mol-1 K-1 ou 8,31 J mol-1 K-1 

V.S.F.F. 
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III
 

1.	 A figura 1 representa a curva de titula9ao obtida 
numa titula9ao acido forte/base forte, utilizando um 
aparelho medidor de pH. 
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l_'_.'_0"-_-t_.'--+,'~-'-'5-~t--25r-_-rJ()---'-IJ,-OIU-m-e it-+iUI$~telCll1i} Fig. 1 t+-'

Um grupo de alunos pretende confirmar a concentra9ao do titulado com 0 mesmo titulante, mas 
recorrendo a um indicador. Utilizaram 0 seguinte material e reagentes: 

Material:	 Reagentes: 
(M)	 Bureta de 25 ml (R) Acido cloridrico 0,100 mol/dm3 

Proveta de 25 ml Solu~o de hidr6xido de s6dio 0,100 mol/dm3 

Pipeta de 20 ml 
Balao erlenmeyer de 250 ml 
Funil de vidro 
Esguicho com agua destilada 

1.1.	 Seleccione, pelo nome, 0 indicador apropriado para esta titula9ao, consultando a seguinte tabela: 

Nome do indicador Zona de viragem (pH) 

Vio/eta de metilo 0,5 - 1,5 

Fenolftaleina 8,2-10,0 

Amarelo de alizarina 10,0-12,0 

1.2.	 Complete correctamente as frases que se seguem, preenchendo os espa90s em branco com 
os nomes dos materiais (M1, _.. M5) e dos reagentes (R1, ... R3) utilizados na experiemcia: 

a.	 Enche-se M1 com a solu9ao titulante R1 

b.	 Mede-se com M2 , 20 cm3 de solu9ao a titular. 

c.	 Transfere-se a solu9ao medida em b para __--=-M.:....:..3=--__ e adiciona-se 0 indicador. 

d. Dilui-se esta solu9ao com igual volume de agua destilada medida com M4 

e. Deixa-se cair a solU9ao R2 gradualmente sobre a solU9ao R3 
ate a viragem do indicador. 

f. Mede-se com __~M~5~__ 0 volume de titulante gasto. 

1.3. Preveja, com base na -Figura 1, qual 0 volume medido em 1.2.f. 

FIM 
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COTACOES 

Transporte 108 pontos 

1 

2, 

3 

4, 

5 

6 

., 

II 

. 

.. 

. 

.. 

.. 

. 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

3. 

4. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.1. 

4.2. 

4.1.1. 

4.1.2. 

8 pontos 
8 pontos 

14 pontos 

8 pontos 
12 pontos 
12 pontos 

1 

2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

.. 

8 pontos 

5 pontos 

17 pontos 

18 pontos 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

III 

5 pontos 
20 pontos 

5 pontos 

A transportar .. 108 pontos TOTAL 200 pontos 
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PONTO 142/C/3 pags. 

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNOARIO 
12.0 Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.? 286/89, de 29 de Agosto) 

Cursos de caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos 

Duracao da prova: 90min + 30min de tolerancia I." FASE 

1997 1." CHA~IADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

COTACOES 

1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 

. 

II 

1. 
1.1 
1.2 
1.3. 

8 pontos 
5 pontos 

17 pontos 

2. 

3. 
3.1. 
3.2. 
33. 

8 pontos 
8 pontos 

14 pontos 

4. 
41. 

4.2. 

411 .. 
4.1.2. 

8 pontos 
12 pontos 
12 pontos 

III . 

1. 
11. 
1.2. 
1.3. 

60 pontes 

10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 

110 pontos 

30 pontos 

18 pontos 

30 pontos 

32 pontos 

30 pontos 

5 pontes
 
20 pontos
 

5 pontos
 

TOTAL . 200 pontos 

V.S.F.F. 
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CRITERIOS DE CORRECCAo 

Criterios Gerais 

•	 A sequencia de resolucao sugerida para cada questao, nas paqinas seguintes, deve ser 
interpretada como uma das sequencias possiveis. Devera ser atribuida a mesma cotacao se, 
em alternativa, for apresentada outra, iqualmente correcta. 

•	 As cotacoes parcelares so deverao ser tomadas em consideracao, quando a resolucao nao 
estiver total mente correcta. 

•	 Se a resolucao de uma alinea apresentar erro exclusivarnente irnputavel a resolucao da 
alinea anterior, devera atriouir-se, a alinea em questao, a cotacao integral. 

•	 A ausencia de unidades ou a indicacao de unidades incorrectas, no resultado final, tera a 
penahzacao de um ponto. 

Crlterios especificos 

60 pontos 

1.	 10 pontos 
A . 5 pontos
 
C .. 5 pontos
 

2. a - A; b - C; c - E . 10 pontos 
Uma correspondencia correcta........ . 3 pontos 
Duas correspondencias correctas 6 pontos 
Tres correspondencias correctas . 10 pontos 

3.C . .	 10 pontos 
4.D	 10 pontos 
5. a - B; b - E; c - C . 10 pontos 

Uma correspondencia correcta . 3 pontos 
Duas correspondencias correctas .. 6 pontos 
Tres correspondencias correctas .. 10 pontos 

6. BeE. . .	 10 pontos -
II . ......... 110 pontos 

1. 
1.1. Os electrce s do atorno Be nao tern todos a mesma 

energia. . .. 
1.2.1s22s2 . . .. 

1.3. . . 
Calculo da energia incidente 

Energia de ionizacao = Energia incidente 
- Energia cinetica . 

Energia cinetica = 13071 kJ rnor ' .. 
Energia de ionizacao = 8,970 x 102 kJ rnor ' 

5 pontos 

5 pontos 

5 pontos 
2 pontos 

8 pontos 
5 pontos 

17 pontos 

30 pontos 

Nota: Ter em atencao, na cotacao de 1.3.. que os 
calculos podem ser apresentados em 1.1 
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2. 

Ligar;ao dupla em 02/0.L = 2......... . . 

l.iqacao interrnedia entre simples e dupla em 03/0L = 1,5 . 

Conclusao . . 

6 pontos 

6 pontos 

6 pontos 

18 pontos 

3. 

3.1. 

3.2. 

Nurneros de oxidacao 

Verificacao 

3.3 . 

Calculos estequiornetricos 

n =0,25 mol 

(3 + 3) 

. 

. 

. 

. 6 pontos 

2 pontos 

9 pontos 

5 pontos 

8 pontos 

8 pontos 

14 pontos 

30 pontos 

4. 

4.1. 

4.1.1. <> 1,16(Pematm) 

412. n =2,63 x 10-2 mol.... 

42 [C02] aumenta . (4 + 8) 

8 pontos 

12 pontos 

12 pontos 

32 pontos 

III . 30 pontos 

1. 

1.1. 

12 . 

1.3. V= 20 em" 

................ (8 x 2,5) . 

5 pontos 

20 pontos 

5 pontos 

TOTAL ... 200 pontos 
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