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PONTO 5/5 pags. 

ENSINO SECUNOARIO 
12.0 ANO DE ESCOLARIDADE - VIA DE ENSINO 

(1. 0 e 5.0 CURSOS) 

Duraf;ao da prova: Ih e 30min 2." FASE 

PROVA ESCRITA DE QUiMICA 

A ENERGIA E A QUiMICA
 

EI\JERGIA ELECTRICA .....f--------------.,~~ ENERGIA MECANICA
 

~~---_/
 
ENERGIA QUil\lllCA 

I 

e 

ENERGIA NUCLEAR 

ENERGIA TERMICA .....I-------------.~ ENERGIA LUMINOSA 

o tema Energia e da maxima importancia para todos os sectores da vida mundial e os 
debates sobre 0 mesmo deverao generalizar-se cada vez mais de modo que todos os cidadaos 
possam tomar conscifmcia dos problemas levantados pela crise energetica e respectivas possibili 
dades de solucao. 

o diagrama apresentado atras, centralizado pela energia qufmica, ao ilustrar algumas inter
convers6es entre formas de energia, evidencia a relacao da Qufmica com esses problemas. 

Na resolUl;:ao das questoes que se seguem, utilize os dados da folha anexa. 

V. S. F. F. 
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1.	 As afirmac;oes que se seguem sao exemplificativas dos varios sentidos em que pode utilizar-se 
o termo energia.
 
Classifique cada uma das afirmac;oes em Verdadeira/Falsa.
 

A - Se uma radiac;ao visivel incidir sobre um tllomo de hidrogenio no estado fundamental. 
este passa a um estado de energia superior, em que 0 comportamento do seu electrao 
pode ser descrito pela func;ao de onda 41 2.0,0 

B	 - A transformac;ao Mg(g) ---- MgT(g) + e- envolve maior energia que a transformac;ao 

C - Para um atomo de um elemento do grupo V, 2° perfodo da tabela periodica, a todos os 
electroes de maior energia, no estado fundamental, cor responde 0 conjunto de numeros 
qUEmticos 2,1,0, + 1/2. 

o - Se numa molecula diatomica existem 6 electroes em orbitais moleculares ligantes, entao 
a sua energia de ligac;ao e maior do que a correspondente a outra molecula diatomica em 
que existam 4 electroes em orbitais moleculares ligantes. 

E - Se a dissoluc;ao de um sal oearrer com absorc;ao de energia, entao a sua solubilidade 
aumenta com a temperatura. 

2.	 As plantas verdes, por acc;ao da energia solar, transformam 0 dioxido de carbona do ar em 
glicose, segundo a equac;ao qufmica: 

6C02(g) + 6H20(e) + 686kcal ---- C6H12 06(S) + 602(g)
 

glicose
 

2.1.	 Com base na teoria das orbitais moleculares (T. O. M.) descreva as ligac;6es na molecula CO2 
e estabelec;a a estrutura do iao CO~- . 

A 

2.2.	 Indique os valores aproximados dos angulos de ligac;ao OCO nas duas especies referidas 
na alinea anterior. 

2.3.	 Com base na regra do octeto estabelec;a a formula de estrutura de urn composto de 
cadeia aberta, isomero da glicose e que, tal como esta, tenha as func;6es alcool e aldefdo. 

2.4.	 Indique, justificando, a geometria da molecula representada na alfnea anterior em relac;ao 
a cada um dos atomos de carbona dos extremos da cadeia. 
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3. A energia mecanlca obtem-se frequentemente a custa da combustao dos hidrocarbonetos. 
Considere os seguintes hidrocarbonetos e seus derivados: 

WCOOHA C6 HsCOOCH3	 D 
CH3B C6 HsCH20H V

2,2 - dimetilpentano	 CH 3 

I 
E CH3CH2CH2CH2CHCH3 

3.1.	 De entre os compostos apresentados indique os que sao isomeros entre si e c1assifique os 
tipos de isomeria. 

3.2.	 De entre os compostos representados por C e E, qual 0 que apresenta maior ponto de 
ebulic;ao? Justifique. 

3.3.	 Indique 0 nome dos compostos representados por A, BeE. 

3.4.	 0 carvao e uma das fontes convencionais de energia. A combustao do carbono consti 
tuinte dos carv6es pode ser traduzida pela equac;ao qufmica: 

C(s) + 02(g) ------- C02(g) + 94,1 kcal 

Supondo que a fracc;ao molar do oxigenio no ar e 0,20, determine 0 volume de ar (p. t. n.) 
necessario para a produc;ao de energia no valor de 5,0 X 108 kcal. 

4.	 Classifique cada uma das afirmac;6es que se seguem em Verdadeira/Falsa. Justifique a classi
ficac;ao, apresentando os calculos ~empre que necessario. 

4.1.	 Uma radiac;ao de c. d. o. igual a 3 X 10- 8 m ao incidir sobre dois materiais A e B 
produz fotoelectr6es a cujas ondas associadas correspondem respectivamente os valores 
de c.d.o. de1,9 X 10- lO m e 2,0 X10- 1D m. Sabendoqueosmateriaisutilizadossao 
o sodio e 0 rubfdio, pode-se concluir que A eo rubidio e B 0 sodio. 

4.2.	 Na desidratac;ao de 10,0 9 de uma amostra de borax cristalizado (Na2B407. 10H20) 
verificou-se que 0 composto tinha 47,1% de agua. Com base neste resultado pode 
concluir-se que a massa atomica relativa do boro tem um valor proximo de 44. 

4.3.	 0 iao H2- apresenta maior valor para 0 comprimento de ligac;ao do que a molecula H2 . 

4.4.	 Se a 100 mL de uma soluc;ao contendo 1,5 X 10-4 mol de nitrato de prata (AgN03) e 
3,0 X 10- 4 mol de nitrato de chumbo (Pb (N03)2), se adicionarem gota a gota soluc;ao 
aquosa de cloreto de hidrogenio (HCn, 0 sal que comec;a a precipitar em primeiro lugar e 0 

cloreto de chumbo (PbCe2) . 
Considere a soluc;ao a 25 0 C . 

5.	 As temperaturas elevadas necessarias a sfntese do monoxido de azoto podem conseguir-se a 
custa da energia electrica produzida no arco voltaico ou nas descargas que ocorrem durante as 
trovoadas quando a reacc;ao se da na atmosfera. 
Num recipiente de 10,0 L de capacidade introduziu-se uma amostra de ar, cuja composic;ao 
pode considerar-se 20% em volume de oxigenio e 80% em volume de azoto. 
A uma temperatura T atingiu-se 0 equilibrio traduzido pela equac;ao 

-- 2NO(g) 

e verificou-se que estavam presentes 0,30 moles de N2 e 1,2 X 10-2 moles de NO. 

5.1.	 Determine 0 valor de Kc para a temperatura de trabalho T . 

5.2. 0 valor de Kp para a mesma temperatura seria igual, maior ou menor? Justifique. 

V. S. F. F. 
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6.	 0 acido nftrico e um acido forte que e frequentemente utilizado como agente oxidante nas 
misturas combustfveis para a produ<;:ao de energia mecanica, por exemplo nos foguetes. 
Considere uma solu<;:ao aquosa de acido nftrico de concentra<;:ao 1,0 mol L-1 e de densidade 
igual a 1,03 9 cm~3 (a 25°C) . 

6.1.	 Determine a composi<;:ao da solu<;:ao expressa em % (m/m).
 

M (HN03) = 63,0 9 mol~1
 

6.2. Suponha que a 20,0 mL da solu<;:ao acida referida se adicionam 20,0 mL de uma solu<;:ao 
0,50 M em amonfaco (a 25°C). 

.6.2.1. Qual 0 valor do PH da solu<;:ao de amonfaco? 

6.2.2.	 Determine a concentra<;:ao de H30+ na solu<;:ao resultante da mistura das solu<;:6es 
acida e basica. 

6.3. 0	 nitrato de amonio pode ser utilizado para corrigir 0 PH dos solos. Com a sua utiliza<;:ao 
pretende-se compensar 0 excesso ou a deficiencia de acidez? Justifique a resposta escre
vendo as equa<;:6es das reac<;:6es referidas. 

7.	 A energia electrica pode obter-se a custa da energia quimica, por exemplo nas chamadas 
pilhas electroqufmicas. 
Considere as pilhas representadas a seguir. 

1,Z7V	 O,59V 

N~ (~) 

7.1. Com base	 na d. d. p. e polaridade indicadas para as pilhas A e B, representadas 
esquematicamente, identifique os polos da pilha representada em C. Justifique a 
resposta. 

7.2.	 Determine a d. d. p. entre os polos da referida pilha, com base nas equa<;:6es de electrodo. 

7.3.	 Em qual das sequencias a), b), c) ou d), as especies estao representadas por ordem 
crescente do respectivo poder oxidante? Justifique. 

a) Cu2 + NiH Ce3~ 

b) CuH NiH Ce4 , 

c) CuH Pt Ni 2 + 

d) N·HI . CU 2T Ceh 
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DADOS QUE PODERAO SER NECESsARIOS: 

Numeros at6micos e massas at6micas relativas: 

6C = 12,0 7N = 14,0 80 = 16,0 11Na = 23,0 12Mg = 24,0 37Rb = 85,5 

1
Constante de Avogadro NA = 6,02 X 1023 mol-

Constante de Planck h 6,6 X 10- 34 J s 

1
Constante dos gases ideais R = 0,082 atm dm3 mol- K 1
 

1 caloria equivale a 4,18 J
 

Velocidade da luz no vazio c = 3,0 X 108 m S-1
 

Constante de ionizacao do amoniaco (25 DC): .. Kb(NH3) = 1,8 X 10- 5
 

Produto i6nico da agua (25 DC):......... Kw = 1,0 X 10- 14
 

Produtos de solubilidade (25 DC): Ks(AgCe) = 1,8 X 10- 10
 

Ks (PbCC2) = 2,56 X 10-5
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PONTO 5/C/3 pags. 

ENSINO SECUNDARIO 
12.0 ANO DE ESCOLARIDADE - VIA DE ENSINO 

(1. 0 e 5. 0 CURSOS) 

Dural;iio da prova: 1h e 30min	 2." FASE 

PROVA ESCRITA DE QUiMICA 

CRITERIOS DE CORRECCAO/COTACOES 

NOTAS 1.	 5e, na resposta a qualquer pergunta, 0 aluno se servir de dados incorrectos, obtidos 
em alfneas anteriores, nao Ihe devera ser feita, por esse facto, nenhuma deducao na 
cotacao a atribuir. 

2.	 As cotacoes parcelares s6 deverao ser tomadas em consideracao quando a resposta 
nao estiver total mente correcta. 

3.	 Os erros de calculo s6 devem ser considerados se envolverem alteracao na ordem de 
grandeza. A desvalorizacao maxima neste caso sera de 2 pontos. 

4.	 Erro de unidades ou nao indicacao das mesmas implica a desvalorizacao de 2 pontos. 

1 25 pontos 

A - Falsa . 5 pontos 

B - Verdadeira . 5 pontos 

C - Falsa 5 pontos 

D - Falsa 5 pontos 

E - Verdadeira . 5 pontos 

2 '	 36 pontos 

2.1.	 18 pontos 

n.O total de e- ext. e O. A. de valencia (C02 ) . 2 pontos 

indicacao do n.O de e- lig. e antilig . 2 pontos 

indicacao do n.O e- efectivamente ligant. e nao ligan
~s . 2 pontos 

2 ligacoes (T e 2 ligacoes 1T .. 2 pontos 

indicacao do n.O total de electroes ext. e O. A. de 
valencia no	 CO~- . 2 pontos 

n.O de e- ligantes e antiligantes	 . 2 pontos 

n.O de e- efectivamente lig. e nao lig . 2 pontos 

reconhecimento de hibridos e indicacao das estruturas 4 pontos 

2.2	 (2 + 2) 4 pontos 

2.3. (aceita-se qualquer is6mero)	 . 6 pontos 

V. S. F. F. 
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2.4. 8 pontos 

indicacao das geometrias 2 pontos 

justificacao 6 pontos 

3	 . 30 pontos 

3.1.	 8 pontos 

indicacao dos conjuntos (A, D) e (C, E) 4 pontos 

isomerias (2 + 2) 4 pontos 

3.2.	 (E) 6 pontos 

indicacao do composto 2 pontos 

justificacao . 4 pontos 

3.3 .. ............................................... (3 X 2) 6 pontos
 

3.4. (5,9 X	 108 L) 10 pontos 

calculo da quantidade de oxigenio . 3 pontos 

calculo da quantidade total de substfmcias (mol) no 
volume de ar utilizado 4 pontos 

determinacao do volume 3 pontos 

4	 . 34 pontos 

4.1. (Verdadeira)	 9 pontos 

112 meV~ = h c/A-I .. 2 pontos 

A = h/mv .. 2 pontos 

I, (Na) > I, (Rb) ......... 2 pontos 

conclusao .. 3 pontos 

4.2.	 (Falsa - 11) 8 pontos 

calculo da massa molar de borax 4 pontos 

calculo da massa correspondente 4 mol de atomos de 8 2 pontos 

indicacao de Ar (8) ou massa molar (8) 2 pontos 

4.3. (Verdadeira)	 5 pontos 

indicacao da O. L. ou do nO de e- efectivamente ligan
tes 2 pontos 

conclusao 3 pontos 

4.4.	 (Falsa) 12 pontos 

express6es de Ks 2 pontos 

determinacao de [Ag i-]; 2 pontos 

determinacao de [Pb2 i-], 2 pontos 

calculo de [Cn necessaria para a precipitacao de cada 
sal . 4 pontos 

Conclusao . 2 pontos 
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5.1. (6,9 X 10- 3 
) . 

expressao de Kc . 

calculo de Kc . 

5.2. 

igual ....... 

justifica<;:ao 

6	 . 

6.1. (6%)	 .. 

estabelecimento da rela<;:ao m (soluto)/m (solu<;:ao) 

calculo da % (m/m) 

6.2. 

6.2.1. (11,5)	 . 

equa<;:ao qufmica e expressao 
de Kb (2 + 2) 4 pontos 

determina<;:ao de [OH-]e 2 pontos 

determinacao de pH 2 pontos 

6.2.2. (0,25 mol L-1) . 

n (acido) 2 pontos 

n (base) 2 pontos 

n (acido em excesso) ... 3 pontos 

3 pontos 

6.3. (deficiencia) . 

7	 . 

7.1. 

polo (+) - Pt(s); polo (-) Ni(s) 

justifica<;:ao . 

7.2.	 (1,86 V) . 

calculo do valor de d. d. p . 

J ustifica<;:ao . 

20 pontos 

14 pontos 

2 pontos 

3 pontos 

4 pontos 

3 pontos 

2 pontos 

6 pontos 

2 pontos 

4 pontos 

31 pontos 

6 pontos 

3 pontos 

3 pontos 

18 pontos 

8 pontos 

10 pontos 

(2 + 5) 7 pontos 

24 pontos 

8 pontos 

2 pontos 

6 pontos 

8 pontos 

2 pontos 

6 pontos 

7.3.	 (d) (2 + 6) 8 pontos 
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