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1999 2.a CHAMADA 

PROVA ESCRITA DE aUIMICA 

Apresente todos os calculos que efectuar. 

1.	 Os valores possiveis para a energia do eleetrao no c3tomo de hidrogenio podem ser ealeulados pela 

expressao: 

E=- 2,17x10-18 

J 
n2 

Considere 0 diagrama de energia da figura seguinte, em que a seta representa uma possivel 

transiyao eleetr6niea no c3tomo de hidrogenio, a que eorresponde emissao de radiayao visivel. 

A luz visivel situa-se, no espeetro eleetromagnetieo, na regiao de frequ€mcias eompreendidas entre 

3,8 x 1014 Hz e 7,9 x 1014 Hz. 

En 

o ------------------------- n = 00 

---,-----n = 4 

-----11----- n =3 

n =numero quantico 
------'o------n =2 principal 

-------n=1 

1.1.	 Qual e a energia de ionizayao do atomo de hidrogenio no estado fundamental? 

1.2.	 Verifique, por ealeulos, que 0 eleetrao no atomo de hidrogenio no estado fundamental nao 

pode ser extraido por luz visivel. 

1.3.	 Caleule, no 51, a energia minima de eada fotao ineidente eapaz de arranear um eleetrao, eom 

a energia cinetiea 4,65 x 10-19 J, ao atomo de hidrogenio no estado fundamental. 

1.4.	 Considere as transiyoes eleetr6nieas de n = 4 para n = 1 e de n = 4 para n = 3. A qual delas 

eorresponde emissao de radiayao infravermelha? 

h (censtante de Planck) = 6,63 x 10-34 J s 
V.S.F.F. 
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2. A seguir apresentam-se algumas substancias, ou pelo nome, ou pela f6rmula quimica. 

2.1.	 Escreva as f6rmulas quimicas de: 

2.1.1.	 Nitrato de calcio. 

2.1.2.	 Fosfato de aluminio. 

2.2.	 Escreva os nomes de: 

2.2.1.	 CrAS04h 

2.2.2.	 A92Cr04 

2.3.	 Escreva as f6rmulas de estrutura de: 

2.3.1.	 2-buteno. 

2.3.2.	 Metanoato de etilo. 

2.4.	 Escreva os nomes de: 

2.4.1.	 CH 3CH2CHOHCH 3 

2.4.2.	 CH 3CH2CH2CHO 

2.5.	 Escreva as f6rmulas de estrutura de dois is6meros de f6rmula molecular C3H60 2. 

3. Considere as substancias de f6rmulas moleculares He, N2 e C12. 

3.1.	 Consoante a pressao e a temperatura, qualquer destas substancias pode existir no estado 
s6lido, liquido ou gasoso. 

3.1.1.	 No estado liquido, em qual destas substancias sao mais fortes as liga<;oes intermole
culares? Justifique. 

3.1.2.	 Localize He, N2 e CI2 substituindo correctamente as letras A, B e C na tabela que se 
segue. 

Substancia Temperatura de liquefac~ao/oC 

A - 34 

B - 196 

C - 269 

-


3.2.	 Enche-se com helio um balao de paredes extensiveis ate que este atinge 0 volume de 
300 m3, medidos a temperatura de 27 DC e a pressao de 1,01 atm (102 kPa). 0 balao sobe e 
atinge uma altitude h em que a temperatura e -10 DC e a pressao e 0,74 atm (75 kPa). 
Calcule: 

3.2.1.	 A quantidade de helio contida no balao, a partida. 

3.2.2.	 A quantidade de helio que deveria ser retirada do balao a altitude h para ele conservar 
o volume de 300 m3 que tinha inicialmente. 

2He 7N 17el
 

R (constante dos gases ideais) = 0,082 atm dm3 K-1 mol-1 = 8,3 J K-1 mol-1
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4.	 Encerram-se 0,010 mol de N20 4(g) e 0,020 mol de N02(g) num recipiente de capacidade fixa 1,0 L 

e aquece-se 0 recipiente ate a temperatura de 100 ec. A esta temperatura e atingido um estado de 

equilibrio entre os dois gases, de acordo com a equac;ao: 

Kc =0,211 (a 100 ec) 

4.1.	 Atingido 0 equilibrio, qual dos gases, N20 4 ou N02, registou um aumento de quantidade em 

relac;ao ao estado inicial? Justifique. 

4.2. A reacc;ao N20 4(g) -------+ 2 N02(g) e endotermica. ° valor da constante de equilibrio a 
temperatura de 200 ec e igual, maior ou menor do que 0,211? 

4.3. Calcule K~, a 100 ec, para 0 equilibrio descrito por 2 N02(g) ~ N20 4 (g). 

5. Considere 0 acido forte HCI e a base forte NaOH, em soluc;ao aquosa. 

5.1.	 Complete, transcrevendo-os para a sua folha de prova, os esquemas (A) e (B), referentes 

respectivamente, a ionizac;ao de HCI e a dissociac;ao de NaOH, em soluc;ao aquosa. 

(A) HCI(aq) + H20(l) -~ + 

(B) NaOH(s) 1i~2 + 

5.2. Por que se dao os nomes de ionizac;ao a reacc;ao (A) e de dissociac;ao a reacc;ao (B)? 

5.3.	 Misturam-se 50 cm3 de HCI(aq) 0,10 mol dm-3 com 50 cm3 de NaOH(aq) 0,20 mol dm-3
. 

Relativamente a soluc;ao resultante desta mistura: 

5.3.1. Calcule a quantidade de ioes Na+. 

5.3.2. Calcule a concentrac;ao em ioes CI-. 

5.3.3. Indique qual das relac;oes seguintes e verdadeira: 

Justifique a sua opc;ao. 

V.S.F.F.
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6. Considere as seguintes equac;oes de reduc;ao e os respectivos potenciais normais de electrodo 

(potenciais de reduc;ao). 

6.1.	 Calcule 0 valor de n na equac;ao (B). 

6.2.	 Justifique a seguinte afirmac;ao: 

«As especies quimicas Cr20;- e Mn04" actuam, em meio acido, como agentes oxidantes.» 

6.3.	 Qual dos ioes Cr20;- ou Mn04" tem maior poder oxidante, em identicas condic;oes? 

Justifique, com base nos dados. 

6.4.	 Uma soluc;ao aquosa de K2Cr207 0,10 mol dm-3 reagiu com uma soluc;ao aquosa de Fe2
+, 

com rendimento 70%. 
Calcule 0 volume de soluc;ao de K2Cr207 gasto, sabendo que nessa reacc;ao quimica se 
transferiram 3,0 x 10-2 mol de electroes. 

EO (Fe3+/Fe2+) =0,77 V 

FIM 

-
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COTACDES 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

5 pontos 
15 pontos 
10 pontos 
5 pontos 

35 pontos 

2. 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.1.1 
2.1.2 

2.2.1 
2.2.2 

2.3.1 
2.3.2 

2.4.1. 
2.4.2. 
.. (3 + 3) 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

3 pontos 
3 pontos 

3 pontos 
3 pontos 

3 pontos 
3 pontos 

3 pontos 
3 pontos 

.. 

6 pontos 

6 pontos 

6 pontos 

6 pontos 

6 pontos 

30 pontos 

3. 
3.1. 

3.2. 

3.1.1 
3.1.2 

3.2.1 
3.2.2 

. 

. 

. 

. 

10 pontos 
10 pontos 

7 pontos 
8 pontos 

20 pontos 

15 pontos 

35 pontos 

4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 

10 pontos 
5 pontos 
5 pontos 

20 pontos 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 

5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 

8 pontos 
12 pontos 
6 pontos 

10 pontos 
8 pontos 

26 pontos 

44 pontos 

6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 

5 pontos 
8 pontos 

10 pontos 
13 pontos 

36 pontos 

TOTAL 200 pontos 
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