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1996 2. a CHAl\lADA 

PROVA ESCRITA DE aUIMICA 

INas questoes que envolvam calculos e obrigat6ria a sua apresentac;ao. 

IDados que poderao ser necessarios: 

Numeros at6micos: 

1H 6C 

Massas at6micas relativas: 

H - 1,01 
S - 32,07 

C - 12,01 
CI- 35,45 

0-16,00 
Zn - 65,39 

Constante dos gases perfeitos: 

R = 0,082 atm dm3 mol-1 K-1 

Volume molar de um gas (PTN): 

V =22,4 dm3 mol-1 

Logaritmos decimais: 

log 3,9 = 0,59 log 4,0 = 0,60 log 4,1 = 0,61 

V.S.F.F.
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1.	 As radiac;6es infravermelhas sao mais energeticas do que as radiac;6es 
microondas. 
Com base nesta afirmac;ao, estabelec;a a relac;ao entre os valores dos respectivos 
comprimentos de onda, justificando. 

2.	 Dois gases diferentes X e Y, contidos em dois baloes iguais, exercem a mesma 
pressao quando se encontram amesma temperatura. A massa do gas X e 0,68 9 
e a do gas Y e 0,96 g. Sabe-se que 0 gas Yeo ozono. 
Qual das seguintes hip6teses corresponde ao gas X: 02, S02 ou H2S? 
Justifique. 

3. Considere a molecula de ozono (03), 

3.1.	 Indique 0 numero de electroes de valencia e 0 numero de orbitais 
moleculares ligantes e antiligantes. 

3.2.	 Caracterize a ligac;ao oxigenio-oxigenio e escreva a f6rmula de estrutura 
do ozono. 

4.	 Considere as moleculas dos seguintes compostos: 

H20 

Tendo em linha de conta a posic;ao dos seus elementos constituintes na Tabela 
Peri6dica, indique em qual das moleculas referidas a ordem de ligac;ao entre os 
seus atomos se aproxima mais da ordem de ligac;ao entre os atomos de oxigenio 
em	 0 3 , 

5.	 °grafico da figura representa a variac;ao da pressao de uma determinada massa 
de gas com a temperatura, ocupando dois volumes diferentes, V1 e V2. 

Pressao 

Temperatura 

5.1. 

5.2. 

Qual a lei representada? Enuncie-a. 

Compare os valores de V1 e de V2. Justifique. 

V.S.F.F. 
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6.	 0 etanol (C2 Hs OH) e um composto organico muito utilizado no laborat6rio, 
nomeadamente na prepara~ao de outros compostos. Tem um is6mero tambem 
muito conhecido, embora menos usado. 

6.1.	 Indique 0 nome e a f6rmula de estrutura do is6mero do etanol e identifique 
o tipo de isomerismo presente. 

6.2.	 0 etanol, por ac~ao do calor e de urn acido, pode sofrer desidrata~ao, 

originando um hidrocarboneto. Traduza por um esquema quimico a 
produ~ao do hidrocarboneto e identifique as altera~6es estruturais 
verificadas. 

6.3.	 Como explica que s6 alguns is6meros de f6rmula C6 H12 descorem as 
solu~6es de bromo? Apresente dois exemplos elucidativos. 

6.4.	 A propanona , 0 etanol e 0 butano sao compostos com massas 
moleculares semelhantes, e cujos pontos de ebuli~ao sao, 
respectivamente, 56° C, 78° C e 0° C. Justifique esta diferen~a em fun~ao 

da estrutura destes compostos. 

7.	 Considere um sal pouco soluvel,representado por MZ2. 

Massas at6micas relativas: M - 80,0 ; Z - 40,0 

7.1.	 Uma solu~ao saturada deste sal contem 2,34 mg de M2 
+ e 2,34 mg de Z

em cada dm3
, a uma certa temperatura. Determine 0 valor da constante de 

produto de solubilidade deste sal, a temperatura considerada. 

7.2.	 Considere duas solu~6es onde se vai dissolver MZ2. Na primeira dessas 
solu~6es, [M2+J = 0,1 mol dm-3 e na segunda [Z-J = 0,1 mol dm-3

. 

Em qual das solu~6es e maior a solubilidade do sal? Justifique, 
apresentando os calculos. 
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38.	 Num recipiente vazio de 400,0 cm introduziram-se 2,0 mol de um composto 8, 
1,0 mol de um composto A e 1,5 mol de um composto C, a uma determinada 
temperatura. Fechou-se 0 recipiente e aguardou-se que fosse atingido 0 

equilibrio traduzido por 

A{s)	 + 3B{g) 2 C{g) + 2 D{g) 

Verificou-se entao que se tinham formado 0,32 mol do composto D. 

8.1.	 Quantas moles de 8 estavam presentes no equilibrio? 

8.2.	 Qual 0 valor da constante de equilibrio Kc , a temperatura considerada? 

8.3.	 Depois de 0 equilibrio ter sido atingido, aumentou-se 0 volume do 
recipiente para 0 dobro, mantendo-se constante a temperatura. Em que 
sentido evoluiu 0 sistema? Justifique. 

' 

9.	 !ntroduziram-se SOD mg de zinco em 250,0 cm3 de uma soluyao aquosa de acido 
c1oridrico, a temperatura de 25° C. 0 volume de hidrogenio produzido ate a 
reacyao cessar foi de 11,3 cm 3 , medido nas condi96es PTN. 

9.1.	 Escreva a equayao quimica que traduz a reacyao ocorrida. 

9.2.	 Determine a massa de zinco que ficou por reagir. 

9.3.	 Determine 0 pH da soluyao de acido cloridrico utilizada. 

9.4	 Se, por engano, a massa de zinco introduzida tivesse sido de 600 mg, 0 

volume de hidrogenio produzido teria side igual ou diferente? 
Justifique. 

9.5.	 Nas condiy6es da experiencia, 0 potencial de reduyao do par Zn2 
+ / Zn 

sera positivo ou negativo? Justifique. 

FIM 

V.S.F.F.
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200 PONTOS 
(20 VALORES) 
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