
PONTO 25/5 pags. 

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

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

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

1995 2." CHAMADA 

PROVA ESC RITA DE aUIMICA 

Nas questoes que envo!vam ca1culos eobrigat6ria a sua apresenta<;:ao. 

DADOS QUE PODERAO SER NECESsARIOS 

l\l~mero.'i atomicos: 

Massas at6micas relativas: 

Ar(C!) == 35,45 

Con.'itante do.'i ga.\es perfeitos: 

_ ')' -\ -\R - 0,08~ atmdm .Kmol 

Constante de ionizartlo do.fluoreto de hidrogenio (HF), em agua, a 25°C: 

K, = 6,8 x 10 
- .j 

V.S.F.F. 
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1.	 Indique, justificando, 0 valor logico (Verdadeiro/Falso) das proposiyoes A, Bee 

A - A difracyao de electroes que incidem sobre urn cristal, constitui uma evidencia 
experimental da natureza corpuscular dos electroes 

B - As especies quimicas J 1Na-, lONe e 9F- apresentam 0 mesmo valor de raio 

por serem isoelectronicas. 
C - Numa particula hidrogenoide, 0 electrao possui a mesma energia quer se 

encontre na orbital 3s ou numa orbital 3p. 

2.	 Considere os elementos quimicos oxigenio, litio e cloro. 

2.1	 0 cloro possui dois isotopos estaveis de massas 34,97 e 36,97. 

Represente, em notayao do tipo '~X, os dois isotopos e diga, justificando, qual deles e 0 

mais abundante. 

2.2.	 Qual dos elementos, oxigenio au lftio, apresenta maior tendencia para formar iaes 
positivos? ]ustifique. 

2.3	 Dos elementos referidos, qual 0 que tern propriedades quimicas semelhantes ao elemento de 
numero at6mico 16 ') ]ustifique. 

2.4	 Apresente, com base na regra do octeto, 0 diagrama de Lewis do composto formado por 
Li e 0 

2.5	 Com base na teoria das orbitais moleculares, deduza em qual das especies Li2 ou Li 2 e 
mais forte a ligayao quimica. 

2.6	 Qual a geometria que confere maior estabilidade amolecula CbO ') ]ustifique 

3.	 Escreva a formula de estrutura do acido a-aminopropanoico e diga, justificando, se este 
composto apresenta actividade 6ptica. 

4.	 Considere as substfmcias etanol e acido etanoico 

4.1	 A massa volumica de uma soluyao aquosa que contem 10,0% em massa de etanol, e 

0,984 gcm-; Determine a molalidade desta soluyao 

M(etanol) = 46,08 gmor 1 

4.2	 Explique a formayao de dimeros de acido etan6ico (associayao de duas moleculas de acido) 
e a sua solubilidade em solventes apolares 

V.S.F.F. 
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5.	 A 1024 "c a pressao da mistura reaccional em equilibrio e 0,49 atm. 

5.1	 No estado inicial 0 sistema era apenas constituido por 0,16 mol de 6xido de cobre (II), 
CuO, num recipiente fechado com 0 volume de 2,0 dm'~, it temperatura de 1024 'c 
Detem1ine a frac~ao de CuO que se decompos ate ser atingido 0 estado de equilibrio 

5.2	 Indique, justificando, como evoluiria 0 sistema se 0 volume do recipiente diminuisse. 

6.	 Admita que tem duas solu~oes aquosas acidas, uma de fluoreto de hidrogenio (HF) e outra 
de c1oreto de hidrogenio (HCI), com a mesma concentra~ao e it temperatura de 25"C . 

6.1	 Tendo em conta que a ligayao H - F apresenta maior energia de dissociayao do que a 

liga~ao H - Cl , indique, justificando, qual das duas soluyoes aquosas apresenta menor 
valor de pH 

6.2	 Descreva a varia~ao de pH que resulta da adiyao de fluoreto de s6dio (NaF) a uma soluyao 

aquosa de fluoreto de hidrogenio (K" = 6,8 x 10--1 , 25°C) lustifique a sua resposta. 

6.3	 Determine 0 volume de agua destilada que se deve adicionar a 505 cm' de uma soluyao 

aquosa de cloreto de hidrogenio de concentra~ao 0, 125 moldm-~ para obter uma soluyao de 

concentra~ao 0,1 00 mol dm-' 

7.	 Considere 0 equilibrio 

AI(s) + 3Ag+(aq) ( ) AI 3+(aq) + 3Ag(s) 

7.1	 Escreva as equa~oes que traduzem as semi-reac~oes de oxidayao e de redu~ao, 

identificando-as 

7.2	 Sabendo que 0 sentido directo e 0 mais favoravel para a reacyao, indique, justificando, qual 
dos pares redox apresenta menor valor de potencial normal de reduyao 

FIM 

25/4 



COTA<;OES
 

1.A 7 Pontos 

I.B,C 14 Pontos 

2. I II Pontos 

2.2 8 Pontos
 

2.3 8 Pontos
 

2.4 10 Pontos
 

2.5 12 Pontos
 

2.6 10 Pontos
 

3 12 Pontos
 

4.1 14 Pontos
 

4.2 10 Pontos
 

5. I 16 Pontos 

52 12 Pontos 

6.1 12 Pontos
 

6.2 12 Pontos
 

6.3 12 Pontos
 

7.1 10 Pontos
 

7.2 10 Pontos
 

Total: 200 Poutos 
(20 valores) 
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PONTO 25/C/2 pags. 

ENSINO SECUNOARIO 
12.0 ANO DE ESCOLARIDADE - VIA DE ENSINO 

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Duracao da prova: lh e 30min 1.3 FASE 
1995 2. 3 CHAM ADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

CRITERIOS DE CORRECCAO / COTACOES 

•	 Devera ser atribuida a cotacao total a qualquer processo cientificamente correcto 
de resolucao 

•	 Nao devera haver qualquer penalizacao quando 0 aluno tiver de utilizar urn 
resultado errado obtido numa questao anterior 

•	 Devera ser descontado I (urn) ponto por cada unidade errada ou omitida No 
entanto, 0 aluno nao devera ser penalizado mais do que uma vez pelo mesmo erro. 

V.S.F.F. 
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1  3x(2+5) 21 pontos 
2  59 pontos 
2.1 ( 2 + 2 +2 +5 ) II pontos 
2.2 ( 2+ 6 ) 8 pontos 
2.3 ( 2+ 6 ) 8 pontes 
2.4 10 pontos 
2.5 12 pontos 
2.6 ( 2+ 8 ) 10 pontes 
3 - 12 pontos 
4 24 pontos 
4.1 14 pontos 

Calculo da massa de etanol 6 pontos 
Calculo da quantidade de etanol 2 pontos 
Calculo da molalidade 6 pontos 

\4.2 ( 5 + 5 ) 10 pontos 
5  28 pontos 
5.1 16 pontes 

Calculo da quantidade de O2 no 
equilihrio 8 pontos 
Calculo da fraccao de CuO que se 
decompos 8 pontos 

5.2 ( 2 t 10 ) 12 pontos 

I 6 - 36 pontos 
6.1 (2+10) 12 pontos 
6.2 (2+10) 12 pontes 

6.3 (5+5+2) 12 pontes 
7 - 20 pontes 
7.1 !0 pontes 
7.2 ( 2 + 8 ) 10 pontos 

I 

L Cotacao Total 200 Poulos 
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