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CHA~1ADA 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

Nas quest6es que envolvam calculos e obrigat6ria a sua apresenta9ao. 

DADOS QUE PODERAo SER NECESsARIOS 

Numeros at6micos: 

1H 6C 80 168 

Massas at6micas re/ativas: 
H-1,0 C-12,0 0-16,0 

Produto i6nico da agua, a 25° C: 
KI'/ =1,0 X 10-14 

Produto i6nico da agua, a 6(f C: 
K =9 6 x 10-14 

w , 

Produto de so/ubi/idade do su/fato de bario, a 25° C: 
Ks =1,1 x 10-10 

Produto de solubi/idade do hidr6xido de cobre (/I) , a 25° C: 
K = 2 2 X 10-20 

s , 

Logaritmos: 
log 4 =0,60 

V.S.F.F. 
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1.	 Do conjunto de proposi90es seguintes, indique quais sao as verdadeiras e quais 
as falsas, justificando em cada caso a sua 0P9ao: 

1.1.	 A energia de um fotao depende do seu numero de ondas. 
1.2.	 A energia de um fotao de raios X e baixa visto a sua frequencia ser 

elevada. 
1.3.	 A energia dos electroes arrancados de uma placa de cobre depende da 

intensidade da radia9ao que sobre ela incide. 
1.4.	 Nas moleculas, as transi90es entre estados electronicos ocorrem 

quando ha absor9ao de radia9ao infravermelha. 

2.	 Considere os elementos X e Y ( em que as letras nao representam os verdadeiros 
slmbolos qUlmicos) com as configura90es electronicas seguintes: 

X [Ar] 4s2 

Y 1s2 2s2 2p5 

2.1.	 A nuvem electronica do iao Y- apresentara uma simetria esferica mais 
perfeita do que a do atomo do elemento Y? Justifique. 

2.2.	 Qual dos elementos tera um valor da energia de ioniza9ao mais 
elevado? Justifique. 

2.3.	 Os atomos dos elementos X e Y podem combinar-se entre si. 
Qual das formulas
 

YX Y2X YX2
 

XY X2Y XY2
 

representara correctamente 0 composto obtido? Justifique. 

3.	 Considere as especies qUlmicas O2 e 0/-. 
3.1.	 Escreva as suas distribui90es electronicas, de acordo com a teoria das 

orbitais moleculares. 
3.2.	 Compare as respectivas ordens de liga9ao e indique qual das especies 

qUlmicas consideradas e mais estavel. Justifique. 
3.3.	 Uma molecula e paramagnetica quando apresenta electroes 

desemparelhados. 
Mostre que so uma das especies apresentadas e paramagnetica. 

4.	 Considere os seguintes compostos: 
H2S H20 CH4 

4.1.	 Indique, em cada caso, a respectiva geometria molecular. 
4.2.	 Compare, para as tres moleculas, os angulos H-X-H, onde X e 0 atomo 

central de cada uma delas. 
4.3.	 Escreva as formulas destes compostos por ordem crescente do 

respectivo ponto de fusao. Justifique. 

5.	 Uma mistura gasosa de propane e butano tem 40 % em volume de propane e 
encontra-se apressao de 0,80 atm. 
Determine, na mistura: 

5.1.	 A pressao parcial do butano. 
5.2.	 A composi9ao centesimal, em massa. 

V.S.F.F. 
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6. Num recipiente vazio de 2,0 dm3 introduziram-se, a uma determinada temperatura, 
1,0 mol de carbono, 1,0 mol de dioxido de carbono e 2,0 mol de monoxido de 
carbono, tendo-se fechado seguidamente. So passado algum tempo 0 sistema 
atingiu um estado de equilibrio, traduzido pela seguinte equac;ao: 

C(s) + CO2(g) .-4---~ 2 CO(g) 

6.1. Dos seguintes valores numericos, indique, justificando, qual nao podera 
corresponder ao valor da constante de equilibrio, a temperatura 
considerada: 

6.2. 
K =1,0 K =2,0 K =4,0 

Indique, justificando, em que sentido seria deslocado esse equilibrio se: 
6.2.1. Aumentasse 0 volume do sistema. 
6.2.2. Adicionasse outra mole de C. 
6.2.3. Aumentasse a temperatura.* 

* Caso Ihe {alte algum dado para responder completa e correctamente, indique 
qual e e de a sua resposta em (unc;ao desse dado omisso. 

7. Considere, a 25°C, uma soluc;ao aquosa de hidroxido de bario, Ba(OH)2, 
0,020 mol dm-3 

. 

7.1. Determine 0 pH da soluc;ao. Justifique as aproximac;6es que fizer. 
7.2. Sera possivel que a soluc;ao passe de alcalina a acida por alterac;ao da 

temperatura? Justifique. 
7.3. A adic;ao de uma gota desta soluc;ao a uma gota de soluc;ao aquosa de 

sulfato de cobre(II), CuS04 , com a concentrac;ao de 1 x 10-3 mol dm-3 

provocara a formac;ao de 
a) Dois precipitados? b) Um precipitado? c) Nenhum precipitado? 
Escolha a alternativa correcta, justificando. 

8. A agua oxigenada (soluc;ao aquosa de peroxido de hidrogenio, H20 2) e 
normalmente um oxidante energico. No entanto, em presenc;a do iao 
permanganato, Mn04-, e em determinadas condic;6es, ela comporta-se como 
redutor, de acordo com a equac;ao quimica seguinte: -

8.1. 
8.2. 

Justifique a afirmac;ao sublinhada. 
Sabendo que esta reacc;ao ocorre em grande extensao no sentido 
directo, compare, nestas condic;6es, os potenciais de reduc;ao dos pares 
Mn04 - / Mn2 

+ e O2/ H20 2 . 

FIM 
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COTACOES
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 
6.2.1. 
6.2.2. 
6.2.3. 
7.1. 
7.2. 
7.3. 
8.1. 
8.2. 
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8
 
8
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7
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10
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10
 

200 PONTOS 
(20 VALORES) 
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