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PONTO 25-R/4 pags. 

ENSINO SECUNDARIO 
12.0 ANO DE ESCOLARIDADE - VIA DE ENSINO 

(1.0 e 5.° CURSOS) 

Dura<;ao da prova: lh e 30min l.a FASE 

1994 2. a CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

I 

Nos exerCICIOS que envolvam calculos numericos e I 

obrigat6ria a sua apresenta~ao. 

DADOS QUE PODERAO SER NECESSARIOS 

Cons/ante de Planck 
h = 6,626 X 10-34 J s 

Cons/ante de Avogadro 
NA = 6,022 X 1023 mol-1 

Constante de io~iio em tigua do amoniaco, a 25°C 
Kb = 1,8 x 10-5 

Produto de soluhilidade em tigua do hidr6xido de magnisio , a 25°C 
K = 1,8 X 10-11 

s 

Produto romeo da agua, a 25° C 
Kw = 1,00 X 10-14 

N{uneros at6mieos: 

8° 
V.S.F.F. 
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1. A energia de ioniza~ao relativa ao hidrogenio e 1,316 x 1()6 JImol e a 

energia do electnlo na orbital definida pela fun~ao de onda 'It(3,0,0) e 
- 2,422 x 10-19 J . 

1.1. Calcule a frequencia do fotao ultravioleta emitido pelo Momo de hidrogenio., 
quando 0 electrao transita da orbital referida . 

1.2. Compare, para 0 Momo H, as energias das arbitais definidas par: 

eI 'l' (3,0,0) 'It(3,1,-1) 

II 'l' (4,2,0) e 'It (3,2,1) . 

2. Considere as misturas constitufdas pelos seguintes pares de substancias: 

I II e CCI4 ; 

III 

2.1. Indique, com a respectiva justifica~ao, os tipos de fon;as intermoleculares 
existentes em cada uma das misturas. 

2.2. Apresente 0 nome da substancia CH30CH3 e escreva a f6rmula de 
estrutura de urn is6mero de fun~ao daquele composto. 

2.3. Atenda as especies qufmicas N2 e Ni . Compare-as, apresentando 
sempre a respectiva justifica~ao: 

2.3.1. do ponto de vista magnetico; 

2.3.2. do ponto de vista energetico. 
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3. Numa atmosfera de di-hidrogenio pode, em certas condi~6es, conseguir-se a 

redu~ao do 6xido de ferro III , Fe203' a metal puro, de acordo com a seguinte 

equa~ao: 

A temperatura de 1000 K e atingido 0 equillbrio qufmico, verifica-se que a 

mistura gasosa agua - di-hidrogenio contem 60% em volume de vapor de agua. 

3.1. Calcule 0 valor de Kp ( com press6es em atm) para a referida reac~ao, a 

1000 K. 

3.2. Atingido 0 equillbrio considerado, retirou-se uma certa quantidade de vapor 

de agua, 0 que reduziu, instantaneamente , a percentagem para 50% em volume. 

Indique se a quantidade de ferro foi alterada e apresente a respectiva 

justifica<;ao com base no quociente da reac~ao. 

4. Uma soluvao resultante da mistura de soluvao aquosa de amonfaco e de cloreto 

de magnesio e 0,10 mol(L em NH e 0,953 gIL em MgCI
2

.
3 

A mistura considerada levou aforma~ao de urn precipitado. 

Verifique, com calculos, esta afirma~ao. 

Na resolu~ao do problema fez duas aproxima~6es nas concentra~6esde 
duas especies qufmicas. Justifique esse procedimento. 

M(MgCI2) = 95,3 g/mol 

5. Considere as seguintes afirma~6es verdadeiras: 

A - NH3 e acido rna is fraco do que H20 ; 

B - CH3COOH e acido mais forte do que HCN; 

C - H2S e acido mais forte do que HC03 . 

V.S.F.F. 
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Indique, com a respectiva justifica~ao, se no equilfbrio ha predomimlncia dos 
reagentes ou dos produtos da reac~ao, em cada urn dos seguintes casos: 

5.1.	 NHz (aq) + H20 (1) ~ NH3 (aq) + OH- (aq) 

5.2.	 + HCN(aq) 

5.3. HCO-3 (aq) + HS- (aq) <:> H2S (aq) + COi- (aq) 

6. Considere 300 mL de uma solu~ao 0,10 moljL de c1oreto de amonio, NH4C1. 
Calcule 0 pH da solu~ao, a 25° C. 

7.	 A equa~ao qufmica 

Zn (s) + Pb2+ (aq) -~ Zn2 + (aq) + Pb (s) 

traduz a reac~ao espontanea que tern lugar numa celula voltaica, nas condi~{)es 

padrao. 

7.1. Indique, com a respectiva justifica~ao: 

7.1.1.	 0 par de menor potencial normal de redu~ao; 

7.1.2.	 0 agente redutor. 

7.2. Escreva a equa~ao qufmica que tmduz a semi-reac~ao que ocorre no 
cModo. 
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PONTO 25-R/C/2 Ptlgs. 

ENSINO SECUNOARIO 
12. 0 ANO DE ESCOLARIDADE - VIA DE ENSINO 

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Durac;ao da prova: 1h e 30min 1.3 FASE 

1994 2. 3 CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

CRITERIOS DE CORRECc,::Ao/COTM,::6ES 

INOTA 1: Por cada questao nao descontar mais do que urn ponto par unidades 
erradas ou omitidas. 

NOTA 2: Nao deverao ser penalizados os erros de calculo, uma vez que e 
permitido 0 usa de maquina de calcular. 

NOTA 3: Devera ser atribufda a cota<;ao total a qualquer processo de 
resolu<;ao, desde que correcto. 

NOTA 4: As cota<;6es parcelares s6 deverao ser tornadas em considera<;ao, 

quando a resposta nao estiver totalrnente correcta. 
NOTA 5: Sempre que 0 aluno utilize resultados errados obtidos ern exercfcios I 

anteriares, nao devera ser, par esse facto, novarnente penalizado. I 

1 25 pontos 
1.1. 19 pontos 

Conversao de Ei a J 3 pontos 
Cilculo da energia do fotao 12 pontos 
Ca1culo de v = 2,932 X 1015 s-l .4 pontos 
1.2. (3 + 3) 6 pontos 

2 39 pontos 
2.1. 4 x ( 1 + 4 ) 20 pontos 

2.2. ( 2 + 4 ) 6 pontos 

2.3 13 pontos 
2.3.1 8 pontos 
2.3.2 5 pontos 

V.S.F.F. 
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3 26 pontos 

3.1 14 pontos 

Press6es parciais de equilfbrio 10 pontas 

Expressao e calculo de Kp = 3,38 .4 pontos 
3.2 12 pontos 

Calculo do quociente da reac<;ao 4 pontos 

Justifica<;ao 8 pontos 

4 40 pontos 

Concentra<;ao de MgCI2 em mol/L 4 pontos 

Concentra<;ao de Mg2
+ 3 pontos 

Equa<;ao de dissocia<;ao 2 pontos 

Equa<;ao de ioniza<;ao de NH') 3 pontos 

Oilculo de [OH-] 10 pontos 

Justifica<;ao das aproxima<;6es (5 + 5) 10 pontos 

Quociente da reac<;ao e conclusao 8 pontos 

5 24 pontos 

5.1 8 pontos 

5.2 8 pontos 

5.3 8 pontos 

6 28 pontas 

Equa<;aa de dissocia<;ao do sal 2 pontas 

Equa<;ao de hidr61ise 4 pontos 

Expressao da constante de hidr61ise 3 pontas 
Calculo da constante de hidr6lise 5 pontos 

Calculo de [H30+] 10 pontos 

Calculo de pH = 5,12 .4 pontos 

7 18 pontos 

7.1. 12 pontas 

7.1.1 6 pontos 

7.1.2 6 pontas 

7.2 6 pontas 

COTA<;AO TOTAL: 200 pontos 
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