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PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

I
 

• Este grupo I e constituido por seis questoes. 

• Escreva na sua folha de prova a(s) letra(s) correspondente(s) 3(S) alternativa(s) 
que seleccionar para cada questao. 

• Nao apresente calculos. 

1. Entre as seguintes afirma<;oes, seleccione a CORRECTA. 

(A)	 Nos atomos de hidrogenio, as transi<;oes electr6nicas do nfvel n = 3 para 0 nfvel n = 20riginam 

emissao de radia<;oes de maior frequencia do que as transi<;oes electr6nicas do nfvel n = 2 para 
o nfvel n = 1. 

(B)	 A energia de um electrao na orbital 1s de um atomo tem sempre 0 mesmo valor, seja qual for 

o numero de electroes desse atomo. 

(C)	 Quanto mais energetico for um electrao num atomo, tanto menor e a energia necessaria para 

o remover. 

(0)	 De dois ioes isoelectr6nicos, um negativo e outro positivo, 0 negativo tem menor raio. 

(E)	 Os oito electroes do atomo de oxigenio no estado fundamental distribuem-se por oito nfveis de 
energia. 

2. Considere as especies diat6micas formadas por atomos de oxigenio, 80, representadas por 

0; Or
 
e ordenadas, da esquerda para a direita, em sequencia decrescente de ordem de liga<;ao (igual 
a 2 em O2), 

Seleccione a afirma<;ao INCORRECTA. 

(A)	 Para qualquer das especies consideradas, 0 numero de orbitais moleculares de valencia e oito. 

(B) Em ° 2 , 0 numero de electroes de valencia e doze. 

(C) Em 0;, 0 numero de electroes de valencia antiligantes e cinco. 

(0) O~- tem mais um electrao Iigante do que 0;. 
V.S.F.F. 
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3.	 Considere as substancias cujas f6rmulas moleculares sao H2, F2 e HF. 

Classifique como VERDADEIRA ou FALSA cada uma das seguintes afirma90es. 

(A)	 Em qualquer das tres substancias, as liga90es intermoleculares sao apenas devidas a for9as de
 
dispersao de London.
 

(8)	 As Iiga90es intermoleculares em HF sao mais fortes do que em F2, apesar do menor numero de
 
electroes da molecula HF.
 

(C)	 Amesma pressao, a temperatura de ebuli~o de H2(1) e inferior atemperatura de ebuli9ao de F2(1). 

(D)	 As Iiga90es intermoleculares em H2 sao liga90es de hidrogenio. 

gF 

4.	 As informa90es 3, bee identificam alguns dos compostos indicados de A a E. 

Fa9a CORRESPONDER a cada informa9ao 0 respectivo composto. 

3 Pode apresentar isomeria cis-trans. A C2H4CI2 

b Eum is6mero funcional do acido propan6ico. 8 C2H2CI2 

c Distingue-se experimentalmente da propanona C CH 3COCH3 

por ter forte poder redutor. 

D CH 3COOCH3 

E CH3CH2CHO 

5.	 Considere a reac9ao quimica exotermica a seguir representada. 

8eleccione a afirma9ao CORRECTA. 

(A)	 8e as pressoes parciais de 802(g) e de 803(g) forem iguais num determinado estado de
 
equilibrio, 0 valor numerico da pressao parcial de 02(g) e igual ao valor numerico de Kp.
 

(8)	 Diminuindo a temperatura do sistema reaccional em equilibrio, sem altera9ao de volume, a
 

concentra9ao de 803(g) aumenta ate ser atingido um novo estado de equilibrio.
 

(C)	 Aumentando a pressao sobre 0 sistema reaccional em equilibrio, sem varia9ao de temperatura,
 
a quantidade de 803(g) diminui ate ser atingido um novo estado de equilibrio.
 

(D)	 Adicionando 02(g) ao sistema em equilibrio, sem altera9ao de temperatura, a constante de
 
equilibrio diminui ate ser atingido um novo estado de equilibrio.
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6.	 A dissolul;ao do nitrato de am6nio em agua e uma transformal;ao endotermica. 

Seleccione a alternativa que permite escrever uma afirmal;ao CORRECTA. 

liSe a dissolul;ao ocorrer em sistema isolado... 

(A) ... a temperatura do sistema nao se altera." 

(B) a energia interna do sistema aumenta." 

(C) a entropia do sistema diminuL" 

(0) ... a temperatura do sistema diminui mas a entropia aumenta." 

(E) ... a temperatura do sistema diminui mas a entropia mantem-se constante." 

V.S.F.F. 
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II
 

Nas respostas as questoes deste grupo II apresente todos os calculos que efectuar. 

1.	 Luz ultravioleta de comprimento de onda 200 nm incide em vapor de s6dio, e pode provocar a 
emissao de electroes dos atomos de s6dio. 

1.1. Calcule: 

1.1.1. A energia de cada fotao incidente. 

1.1.2. A energia cinetica maxima dos electroes emitidos, em kJ mol -1. 

1.2.	 Se fosse utilizada luz incidente da mesma frequencia mas de maior intensidade, 0 numero de 
electroes emitidos mantinha-se, aumentava ou diminuia? Justifique. 

h (constante de Planck) = 6,63 x 10 -34 J s 

c (velocidade de propaga~ao da luz no vazio) = 3,00 x 108 m s -1 

I (energia de ioniza~ao do s6dio) = 496 kJ mol -1 

NA (constante de Avogadro) = 6,02 x 1023 mol-1 

2.	 Observe 0 grafico seguinte que mostra como varia 0 produto pressao x volume em fun<;ao do 
volume, a temperatura constante, referente a uma amostra de 200 mg de helio no estado gasoso, 

para dois valores de temperatura absoluta T1 e T2. 

3,001----	 _ 

o 

2.1. As temperaturas T1 e T2, esta amostra de helio comporta-se como um gas ideal. Justifique. 

2.2. A temperatura T2 e superior ou inferior a temperatura T1? Justifique. 

2.3. Calcule 0 valor da temperatura T1· 

Ar (He) = 4,00 

R (constante dos gases ideais) = 0,0821 atm dm3 K-1 mol-1 ou 8,31 J K-1 mor 
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3.	 A temperatura de 25°C, adicionaram-se algumas gotas de solul;ao aquosa de HCI a uma solul;ao 

aquosa de acido etan6ico (acido acetico) CH3COOH 0,20 mol dm-3, de forma a obter uma solul;ao 

de pH =2,0. 

3.1.	 Escreva a equal;ao de ionizal;ao do acido etan6ico em solul;ao aquosa. 

3.2.	 Calcule um valor aproximado da concentral;ao do iao etanoato na solul;ao referida, de pH = 2,0. 

3.3.	 Verifique, por calculo, se a base conjugada do acido etan6ico e forte ou fraca. 

Ka (CH3COOH) =1,8 x 10-5 (a 25°C) 

Kw =1,0 X 10-14 (a 25°C) 

4.	 No equilibrio de oxidal;ao-redul;ao a que se refere a equal;ao qufmica seguinte, a reacl;ao e muito 

extensa no sentido directo. 

2 N03"(aq) + 3 Zn(s) + 8 H+(aq) ~ 2 NO(g) + 3 Zn2+(aq) + 4 H20( I) 

4.1.	 Indique qual e a especie reagente que actua como oxidante. Justifique, calculando a varial;ao 

do numero de oXidal;ao. 

4.2.	 A qual dos pares, N03"/NO ou Zn2+/Zn, corresponde maior potencial normal de redul;ao 

(potencial de electrodo)? 

Justifique a sua opl;ao. 

4.3.	 Uma amostra de zinco com a massa de 2,0 9 reagiu com acido nftrico em excesso, tendo-se 

libertado 350 cm3 de NO(g), medidos nas condil;oes normais de pressao e temperatura. 

Calcule 0 rendimento da reacl;ao. 

Ar(Zn) =65,4 

Vm (volume molar dos gases, PTN) =22,4 dm3 mol-1 

V.S.F.F. 
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III
 

Nas respostas as questoes deste grupo III nao fa~a calculos. 

Para estudar a precipitayao e a solubilizayao de alguns sais, foram realizadas no laborat6rio as 
experilmcias a seguir esquematizadas. 

Experiencia 1 

1,0 x 10-<> mol dm-3 

1 cm3 da soluc;ao A Nao se observa formal;ao 

1,0 x 10-<> mol dm-3 de precipitado 

Experiencia 2 

1,0 x 10-3 mol dm-3 

Precipitado o precipitado e solubilizado1 cm3 da soluc;ao B
 
1,0 x 10-3 mol dm-3 de AgCI(s)
 

Experiencia 3 

+ HCI(aq) 

1,0 x 10-2 mol dm-3 

-

-

Precipitado o precipitado e solubilizado1 cm3 da soluc;ao C 
1,0 x 10-2 mol dm-3 de CaC03(s) 
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As soluQoes A e B sao do mesmo sal de s6dio; a soluQao Cede outro sal de s6dio. 

1.	 Na Experh~ncia 2 observou-se a formaQao de precipitado AgCI(s). 

1.1.	 Como explica que nao tenha havido formaQao de precipitado na Experh~ncia 1? 

1.2.	 Interprete a solubilizaQao do precipitado AgCI(s) por adiQao de amoniaco, baseando-se no 

Principio de Le Chatelier e sabendo que 0 iao complexo [Ag(NH 3ht e muito estavel. 

2.	 Escreva 0 nome e a formula quimica: 

2.1.	 do sal das soluQoes A e B; 

2.2.	 do sal da soluQao C. 

3.	 Na Experiencia 3, a dissoluQao de CaC03(s) e acompanhada da formaQao de bolhas gasosas. 

Escreva a equaQao qUimica que traduz a reacQao, indicando os estados fisicos das especies 

quimicas envolvidas. 

FIM 

V.S.F.F.
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COTACOES
 

I 60 pontos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

.. 

. 

. 

. 

. 

. 

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

II 110 pontos 

1. 
1.1. 

1.2. 

1.1.1. 
1.1.2. 

8 pontos 
12 pontos 

20 pontos 

10 pontos 

30 pontos 

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

8 pontos 
10 pontos 
12 pontos 

30 pontos 

3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 

5 pontos 
12 pontos 

7 pontos 

24 pontos 

4. 
4.1. 

4.2. 
4.3. 

8 pontos 
8 pontos 

10 pontos 

26 pontos 

III........................................................... 30 pontos 

1. 

2. 

3. 

1.1. 
1.2. 

2.1. 

2.2. 

6 pontos 
8 pontos 

4 pontos 
4 pontos 

14 pontos 

8 pontos 

8 pontos 

TOTAL 200 pontos 
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