
PONTO 142/7 pags.. 

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNOARIO 

12.0 Ana de Escolaridade (Decreta-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto) 
Cursos Gerais - Agrupamentos 1 e 2 

Dura~ao da prova: 120 minutos l.a FASE 

1999 l.a CHAMADA 

VERSAO 1 

PROVA ESCRITA DE aUIMICA 

VERSAO 1
 

•	 DEVE INDICAR CLARAMENTE NA SUA FOLHA 

DE RESPOSTAS A VERSAo DA PROVA. 

• A AUSENCIA DESTA INDICACAO IMPLICARA 

A ANULACAO DE TODO 0 GRUPO I. 

V.S.F.F. 
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I 

• Este grupo I e constituido por seis questoes. 

• Escreva na sua folha de prova a(s) letra(s) correspondente(s) 3(5) alternativa(s) 
correcta(s) que seleccionar para cada questao. 

• Nao apresente calculos. 

1.	 Entre as seguintes afirma<;:oes, que dizem respeito a estrutura electr6nica dos atomos e a sua 
rela<;:ao com a c1assifica<;:ao peri6dica dos elementos, seleccione a afirma<;:ao correcta. 

(A)	 A energia dos electroes 2p em F- e igual aenergia dos electroes 2p em Na+. 

(8)	 0 numero quantico principal e igual ao numero maximo de electroes de um atomo. 

(C)	 Os atomos cuja configura<;:ao electr6nica de menor energia e 1S2 2s2 2p2 localizam-se no 

Grupo 14 (Grupo IV) da Tabela Peri6dica. 

(D)	 Os valores perrnitidos do numero quantico, I, para um electrao de numero quantico n =4, 
sao +4 e -4. 

(E)	 0 raio at6mico e uma fun<;:ao crescente do numero at6mico.
 

gF 11Na
 

2.	 Dos graficos seguintes seleccione 0 que traduz a Lei de Boyle (ou Lei de Boyle-Mariotte), sendo 

P, VeT respectivamente a pressao, 0 volume e a temperatura absoluta de uma amostra de gas 

ideal. 
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3.	 Considere 0 equilibrio quimico: 

2 803(g) ~ 2 802(g) + 02(g) Kc =4,8 x 10-3 (700°C) 

Num dado instante e a 700°C, no recipiente fechado de capacidade fixa onde se ira estabelecer 0 

referido equilibrio, as concentrayoes das substancias 8°3, 802 e O2 sao tais que 0 quociente da 

reacyao e 1,6 x 10-3. Nestas condiyoes, seleccione a alternativa que permite escrever uma 

afirmayao verdadeira. 

«Mantendo constante a temperatura, a reacyao vai progredir no sentido de... 

(A)	 ... aumentar [8°3]» 

(B)	 ... aumentar [802] e [8°3]» 

(C)	 ... aumentar [802]»
 

d
··, - [802]
(0)	 ... ImlnUlr a razao [80 ]» 

3 

4.	 Prepara-se uma soluyao dissolvendo amoniaco, NH3, em agua. ° pH da soluyao e 10, a 25°C. 

8eleccione a alternativa que permite escrever uma afirmayao correcta. 

«A concentrayao do iao NH4na soluyao preparada e ... 

(A) ...	 1 x 10-10 mol dm-3» 

(B) . ..	 1 x 10-4 mol dm-3» 

(C) ...	 1 x 10-14 mol dm-3» 

(0)	 ... 4,0 mol dm-3» 

(E)	 ... 1 x 10 mol dm-3»
 

Kw =1,0 X 10-14 (25°C)
 

5.	 Considere 0 seguinte facto: 

«Em condiyoes idemticas, 0 zinco tem maior poder redutor que 0 ferro». 

8eleccione, entre as afirmayoes seguintes, aquelas que estao de acordo com 0 facto enunciado. 

(A) °	 zinco reage com uma soluyao aquosa de c1oreto de hidrogenio mais extensamente do que 0 ferro. 

(B) °	 potencial de electrodo do par Fe2+/Fe(s) e inferior ao potencial de electrodo do par Zn2+/Zn(s). 

(C)	 A constante de equilibrio para
 

Zn(s) + Fe2+(aq) ~ Zn2+(aq) + Fe(s) e superior a um.
 

(0)	 A constante de equilibrio para
 

Zn(s) + Fe2+(aq) ~ Zn2+(aq) + Fe(s) e inferior a zero.
 

V.S.F.F. 
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6. Gonsidere 1 mol de agua no estado Iiquido, H20(I), e 1 mol de agua no estado gasoso, H20(g). 

Glassifique como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmayoes. 

(A)	 A entropia de 1 mol de agua nao depende do estado fisico considerado. 

(B)	 0 volume ocupado por 1 mol de H20(I) e 18 dm3 , a 4 °G. 

(C)	 A entropia de 1 mol de H20(g) a 50°C e superior a entropia de 1 mol de H20(g) a 20°C, em 

condiyoes de volume constante. 

(D)	 A transformayao H20(I) ~ H20(g) e exotermica. 

II 

Apresente todos os calculos que efectuar. 

1. Considere as especles qUlmlcas a seguir simbolizadas e as respectivas ordens de ligayao. 

o numero at6mico do azoto (nitrogenio) e 7. 

Especie quimica Ordem de Iigal;;30 

N2 3 

N/ 2,5 

1.1. Atribua as letras A, Be C os valores que devem figurar no quadro seguinte, para que este fique 

correctamente preenchido. 

Numero de orbitais Numero total Numero de electroes 
Molecula moleculares de electroes Iigantes em excesso 

de valencia de valencia sobre os antiligantes 

N2 A B C 

1.2. A	 molecula N2 possui mais um electrao do que N2+. Esse electrao tem, em N2 , 

efeito ligante ou antiligante? Justifique, com base nos dados do enunciado 1. 
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2.	 Um composto orgamco contem 60% do elemento carbona e 40% dos elementos oxigenio e 
hidrogenio (percentagens em massa). 

2.1.	 Verifique, por calculo, que a f6rmula empirica do composto analisado e C3HaO. 

2.2.	 Transcreva a frase seguinte para a sua folha de prova substituindo n1 e n2 pelos numeros 
adequados. Justifique a sua OP980. 

«A combust80 completa de 1 mol de C3HaO origina n1 mol de CO2 e n2 mol de H20». 

2.3.	 Escreva as f6rmulas de estrutura e os nomes de dois is6meros funcionais de f6rmula mole
cular C3HaO. 

3.	 °produto de solubilidade do hidr6xido de nfquel Ni(OHh em agua e 1,6 x 10-14
, a 25°C. 

3.1.	 Escreva a equa980 qufmica que traduz 0 equilibrio de solubilidade do hidr6xido de niquel em 

agua (supondo que a dissolu980 do hidr6xido de nfquel e completa). 

3.2.	 Escreva a express80 da respectiva constante de equilibrio. 

3.3.	 Preveja, por calculo, se e possfvel dissolver 1,0 mg de hidr6xido de nfquel em 1,5 dm3 de 
agua, a 25°C. 

3.4.	 A substfmcia Ni(OHh e mais soluvel numa solu980 acida ou em agua, amesma temperatura? 

M (Ni(OHh) = 92,7 9 mol-1 

4.	 Numa solU980 aquosa de concentra980 0,100 mol dm-3 de acido fluorfdrico, HF, este encontra-se 
8,0% ionizado. 

4.1.	 Qual e a concentra980 da especie HF na so1U980? 

4.2.	 Calcule a concentra980 de H30+ nesta solu980. 

4.3.	 Para se confirmar a concentra980 da solu980 referida em 4. titularam-se 30,0 cm3 dessa 
solU980 usando como titulante uma solu980 aquosa de NaOH de concentra980 0,150 mol dm-3. 

Calcule 0 volume da solu980 titulante que se gastou. 

V.S.F.F.
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III 

Apresente todos os calculos que efectuar. 

Um grupo de alunos determinou , por via crioscoplca , a massa molar de uma substancia s61ida 

desconhecida, X, nao i6nica nem volatil. Para isso, utilizaram 0 equipamento que esta representado na 

figura seguinte e igual volume das solu90es referenciadas por (1) e (2), previamente preparadas pelo 

professor. A pressao manteve-se constante durante a experi€mcia. 

A 

__Agitodor " 

Tubo 

501u<;60 (l) ou solu<;oo (2) 

Tubo isolodor 

Mislura refrigeronte 
(6guo + doreto de s6dio + B) 

SOLU<;:AO (1) - constituida por 500,0 9 de agua deslilada e 38.30 9 de sacarose (C12H22011)' 

SOLU<;:AO (2) - constiluida por 500.0 9 de agua destilada e 20.16 9 da substancia X. 

1. Identifique A e B na figura. 

2.	 Entre as afirma90es seguintes, que dizem respeito a rela9ao entre a depressao criosc6pica e a 

composi9ao quantitativa de uma solu~o, ~ T =Kc ~ seleccione as afirma90es falsas. I 

(A) o valor da constante criosc6pica molal, Kc ' depende da natureza do soluto. 

(B) Na equa9ao ~ T = Kc .!!- , m representa a massa de soluto. 
m 

(C)	 A depressao criosc6pica ~ T tem igual valor numerico quando expressa na escala Celsius ou 

na escala Kelvin. 

(0) Na equa9ao ~ T =Kc .!!- , n representa a quantidade de soluto. 
m 

3.	 Efectuadas as medi90es, os alunos verificaram que a solu9aO (1) e a solu9ao (2) apresentam 0 

mesmo ponto de congela9ao. 

3.1. Calcule a quantidade da substancia X na solu980 (2). 

3.2. Qual foi 0 valor encontrado para a massa molar da substancia X? 

Ar (H) =1,008 Ar(O) =16,00 

FIM 
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COTACOES 

I 60 pontos 

1. . . 10 pontos 

2. 10 pontos 

3 . 10 pontos 

4 . 10 pontos 

5 , 10 pontos 

6 . 10 pontos 

II 110 pontos 

1. 
1.1 
1.2 

.. 

.. 
9 pontos 

11 pontos 

20 pontos 

2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 

30 pontos 

3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

5 pontos 
5 pontos 

15 pontos 
5 pontos 

30 pontos 

4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 

8 pontos 
7 pontos 

15 pontos 

30 pontos 

III 30 pontos 

1. 6 pontos 

2. 10 pontos 

3. 
3.1 
3.2 

. 

. 
9 pontos 
5 pontos 

14 pontos 

TOTAL 200 pontos 
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