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PONTO 142/4 pags.. 

ENSINO SECUNOARIO 

12.0 Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 
Rede Escolar de Amostragem (Portaria n.o 782190, de 1 de Setembro
 

e Despacho n.o 125/MEl92, de 9 de Julho)
 

Durac;ao da pro\'a: 1he 30min 2.a FASE 

PROVA ESCRITA DE QUfMICA 

Nas quest6es que envolvam calculos e obrigat6ria a sua apresentarao. I 
.-------=-_~ ------------=:: ~-2.--~__
1 

I Dados que poderao ser necessarios: ~ 

Numeros atomicos: 
sC 

Massas atomicas relativas: 

H - 1,01 C - 12,01 0-16,00 
CI - 35,45 Fe - 55,85 

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

Volume molar de um gas (PTN): 
V =22,4 dm3 mor1 

Massa volumica do ar (PTN): 
.u =1,293 9 dm-3 

Produto ionico da agua, a 2ft C: 
Kw =1,0 x 10-14 

Potencial normal de reduqao, a 2ft C: 
~(H+/H2) = 0,00 V 

V.S.F.F. 
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1.	 Um corpo e vermelho, quando iluminado com luz natural. Se for iluminado com 
luz verde, que cor apresentara? Justifique a sua resposta e estabele<;a a rela<;ao 
com 0 facto das plantas verdes se tornarem quase negras se forem iluminadas 
com luz vermelha. 

2.	 Apresente uma explica<;ao para 0 seguinte facto: "Uma dada superficie metalica 
emite electroes se sobre ela incidir luz azul; porem, se a luz incidente for 
amarela, nao ocorrera emissao de electroes". 

3.	 0 carbona e um dos elementos mais utilizados pela sociedade tecnologica, 
embora nao seja dos que se apresentam em maior abundancia na crosta 
terrestre. A partir de atomos de carbono pode formar-se 0 iao C/-. 

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

3.2.	 Caracterize a ligayao carbono - carbona e escreva uma formula 
de estrutura possivel para 0 iao. 

3.3.	 Apesar da molecula de eteno, C2 H4 , conter tambem dois atomos 
de carbono, a liga<;ao entre estes dois atomos e diferente da 
liga<;ao existente no iao C2

2
-. Apresente uma justifica<;ao para 

este facto. 

4.	 Os c1orofluorcarbonetos - CFC's - come<;aram a ser substituidos por outros gases, 
quando se descobriram alguns dos seus efeitos nocivos sobre 0 ambiente. Dois 
desses substitutos sao 0 propano, C3H8 , e 0 metilpropano, C4H1Q. 

4.1.	 Uma mistura composta por 22,0 9 de propano e 11,0 9 de metilpropano 
e submetida a pressao de 1,5 atm. 

4.1.1. Calcule a frac<;ao molar de cada gas. 
4.1.2. Calcule as respectivas pressoes parciais. 

4.2.	 0 metilpropano e isomero de um alcano de cadeia nao ramificada. 
Indique, segundo a nomenclatura IUPAC, 0 nome e a formula de 
estrutura desse isomero do metilpropano. 

4.3.	 Dois CFC's importantes sao 0 triclorofluormetano (Freon-11) e 0 

diclorodifluormetano (Freon-12). Estes compostos sao isomeros entre 
si? Justifique. 

4.4.	 Coloque por ordem crescente dos pontos de ebuliyao os seguintes 
compostos: metano, metanol, propano. Justifique. 

V.S.F.F.
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5.	 Da combustao completa de 12,40 9 de um composto organico (CxHyOz)
 

resultaram 17,60 9 de di6xido de carbona e 10,80 9 de vapor de agua.
 

5.1.	 Sabendo que a densidade do vapor do composto dado em relac;ao ao ar 
e 2,150 (PTN), mostre que a respectiva massa molar tem um valor 
aproximadamente igual a 62 9 mol-1

. 

5.2.	 Determine a f6rmula molecular do composto. 

6.	 Uma lamina de ferro com a massa de 0,450 9 foi mergulhada em 150,0 cm 3 de
 
uma sOlu~ao de acido clorfdrico com pH =2,0. Foram recolhidos
 
14,80 cm de hidrogenio, medidos apressao atmosferica normal e a uma
 
temperatura t. A reacc;ao ocorrida pode ser representada par
 

Fe(s) + 2 HCI(aq) 

Nas condic;6es da experiencia, a volume molar de um gas, e de 24,45 dm3 mol-1
. 

6.1.	 Indique, justificando com as calculos necessarios, qual e a reagente 
limitante. 

6.2.	 Calcule a rendimento da reacc;ao. 
6.3.	 Determine a temperatura t a que foi realizada a experiencia. 
6.4.	 De acordo com a reacc;ao, pode concluir se a potencial de reduc;ao do 

ferro e positivo au negativo? Justifique. 

7.	 Uma soluc;ao saturada de hidr6xido de cadmio, Cd(OHh, apresenta
 
[H 30+] =4,37 x 1o-1°, a temperatura de 25° C.
 

7.1.	 Determine, a esta temperatura, a valor da constante produto de 
solubilidade do hidr6xido de cadmio. 

7.2.	 Proponha um processo que ache viavel para aumentar a solubilidade do 
hidr6xido de cadmio. Justifique. 

8.	 Uma soluc;ao aquosa 0,010 mol dm-3 de acido f6rmico. HCOOH, tem, a uma
 
determinada temperatura, pH =3,0.
 

8.1.	 Escreva a equac;ao da reacc;ao do acido f6rmico com a agua e 
identifique um par conjugado acido-base. 

8.2. 0 acido f6rmico e um acido forte? Justifique, calculando a valor da sua 
constante de acidez, a temperatura referida. 

8.3. Adicionando base forte a uma soluc;ao aquosa de acido f6rmico, a seu 
grau de ionizac;ao vai aumentando. Quando a pH da soluc;ao for igual a 
7,0 sera mais abundante a acido f6rmico au a sua base conjugada? 
Justifique. 

(Se nao resolveu 8.2. consldere Ka = 1,5 x 1(J4) 

9.	 Introduziu-se uma lamina de alumfnio puro numa soluc;ao aquosa de sulfato de 
cobre (II). A cor azul da soluc;ao vai desaparecendo, ao mesmo tempo que se 
oberva a formac;ao de um dep6sito de cobre metalico sabre a lamina. 

9.1.	 Escreva a equac;ao qufmica que traduz a reacc;ao ocorrida. 
9.2.	 Qual foi a elemento redutor? Justifique. 

FIM 
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COTACOES
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-
TOTAL 200 PONTOS 

(20 VALORES) 
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