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PONTO 242/4 pags.. 

ENSINO SECUNOARIO 

12.0 Ane de Escelaridade - via de ensine (1. 0 e 5. 0 curses)
 
Cursos de Caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 

Dura<;ao da prova: Ih e 30min 2. a FASE 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

Nas quest6es que envolvam calculos e obrigat6ria a sua apresenta<;ao~ 

DADOS QUE PODERAo SER NECESsARIOS 

Numeros aton1/cos: 
1H 48e 58 sC 80 

Massas atomicas relativas: 
H-1,O C-12,0 N-14,0 0-16,0 Cl - 35,5 Ca - 40,1 

Energia do electrao no atomo de hidrogenio: 
E = - 2,18 )< 10-18 n-2 J I atomo 

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

Volume molar de um gas (PTN) 
V = 22,4 dm3 mol-1 

Produto de solubilidade do carbonato de calcio; a 25° C. 
Ks = 4,5 10-9 

.x 

Produto ionico da agua; a 25° C: 
Kw = 1,0 .x 10-14 

Logaritmos decimais: 
log 2,6 =0,41 log 2,62 ~ 0,42 V.S.F.F. 
log 7,7 = 0,89 log 7.63 = 0,88 
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1.	 Das proposi90es seguintes, indique quais sao as verdadeiras e quais as falsas, 
justificando, em cada caso, a sua 0P9ao: 

1.1.	 A velocidade de propaga9ao de uma radia9ao electromagnetica, 
num dado meio, e dada pelo quociente entre a sua frequencia e 0 
seu numero de ondas. 

1.2.	 Considerando constante a massa dos neutroes, 0 comprimento de 
onda a eles associado nao depende da sua velocidade, num 
determinado meio. 

1.3.	 Se um fotao "verde" (490-530 nm) e capaz de remover um electrao 
de um dado metal, 0 mesmo acontecera com um fotao "azul" (420
490 nm), em rela9ao ao mesmo metal. 

1.4.	 0 espectro visivel do atomo de hidrogenio obtem-se quando 0 
electrao, previamente excitado, regressa ao estado fundamental. 

1.5.	 Em cada serie do espectro de emissao do atomo de hidrogenio, as 
riscas surgem menos espa9adas amedida que os corresponden
tes comprimentos de onda das radia90es aumentam. 

1.6.	 A energia de segunda ioniza9ao do bora e menor do que a energia 
de primeira ioniza9ao do berilio. 

2.	 Considere as especies quimicas SO/- e NH/. 
2.1.	 Com base na teoria das orbitais moleculares, represente as suas 

formulas de estrutura e indique, justificando, qual e a geometria 
molecular de cada uma. 

2.2.	 Compare a polaridade das especies consideradas. Justifique a 
resposta. 

3.	 A analise elemental de um composto forneceu os seguintes dados: 

Carbono 24,25 0/0 

Cloro 71,70 0/0 

Hidrogenio 4,05 0/0 

Nas condi90es normais de pressao e temperatura, 4,48 dm3 do composto no 
estado gasoso, tem a massa de 19,8 g. 

3.1.	 Indique a sua formula molecular, apresentando como justifica9ao da 
sua resposta os calculos efectuados. 

3.2.	 Determine a densidade deste gas apressao de 0,979 atm e a 110° C. 

4.	 Considere os seguintes compostos: 

4.1.	 Qual deles apresenta maior ponto de fusao? E menor ponto de 
ebuli9ao? Justifique as respostas dadas. 

4.2.	 Compare as solubilidades em agua do amonfaco e do metano. 
Justi'fique. 

5.	 Uma solu9ao aquosa de acido nftrico, com 43,7 % de HN03 em massa, tem a 
densidade de 1,270. 
Determine 0 volume desta solu9ao necessario para preparar 100,0 cm 3 de uma 
solu9ao 3,00 mol dm-3

. V.S.F.F. 
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6. Considere 0 equilibrio quimico a seguir representado: 

6.1. Num recipiente a 1100 K, misturou-se uma certa quantidade de di6xido 
de enxofre com algum oxigemio, de modo que as suas pressoes 
parciais fossem, nesse instante, de 1,00 atm e 0,500 atm, 
respectivamente. Quando 0 equilibrio foi atingido, a 1100 K, verificou

. se que a pressao total no recipiente era de 1,35 atm. 
Mostre que Kp =0,52, com p em atm e a temperatura de 1100 K. 

6.2. A 900 K, 0 valor de Kp e de 40,5 (p em atm). 
Sabe-se que.6.H =-198 kJ ou .6.H =+198 kJ. 
Escolha, justificando, qual destes e 0 valor correcto de .6.H. 

6.3. Uma diminui9ao do volume do recipiente, sem altera9ao da 
temperatura, que efeito tera no valor da frac9ao molar de 803? 
Justifique. 

7. A agua de cal e uma solucao saturada de hidr6xido de calcio, Ca(OHh, que se 
comporta como uma base forte. 

7.1. Explique 0 significado das expressoes sublinhadas. 
7.2. 8abendo que, a 25° C, a solubilidade do hidr6xido de calcio na agua e 

de 0,97 9 dm-3 
, calcule 0 pH da agua de cal, a essa temperatura. 

Justifique as aproxima90es que fizer. 
7.3. A adi9ao de uma gota de solu9ao 1,00 mol dm··3 de carbonato de s6dio, 

Na2C03 , a 1,00 dm3 de agua de cal provocara turva9ao devido a 
forma9ao de um precipitado? Justifique. 
(Considere 0 volume de 1 gota v =0,025 cm 3 

) 

8. A pilha de nfquel/cadmio funciona de acordo com a equa9ao 

tendo a vantagem, em rela9ao as pilhas tradicionais, de apresentar uma 
diferen9a de potencial constante durante a sua vida util, pois os reagentes sao -s61idos e liquidos puros, nao variando a sua concentra9ao ao lange do tempo. 

8.1. Mostre que a reac9ao apresentada e redox. Identifique, justificando, 0 

elemento oxidado. 
8.2. De acordo com a equa9ao apresentada, compare os potenciais de 

redu9ao do nfquel e do cadmio. Justifique. 

FIM 
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COTACOES
 

1.1. 7 

1.2. 7 

1.3. 7 

1.4. 7 

1.5. 7 

1.6. 7 

2.1 15 

2.2. 8 

3.1. 10 

3.2. 8 

4.1. 10 

4.2. 5 

5. 12 

6.1. 14 

6.2. 10 

6.3. 10 

7.1. 10 

7.2. 14 

7.3. 12 

8.1. 10 

8.2. 10 

TOTAL 200 PONTOS 
(20 VALORES) 
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PONTO 242/C/3 pags. 

ENSINO SECUNOARIO 

12.0 Ano de Escolaridade - via de ensino (1.0 e 5.0 cursos)
 
Cursos de Caracter Geral e Cursos Tecnol6gicos (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 

Durac;ao da prova: Ih e 30min 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

COTACOES
 

1.1. 7 

1.2. 7 

1.3. 7 

1.4. 7 

1.5. 7 

1.6. 7 

2.1 15 

2.2. 8 

3.1. 10 

3.2. 8 

4.1. 10 

4.2. 5 

5. 12 

6.1. 14 

6.2. 10 

6.3. 10 

7.1. 10 

7.2. 14 

7.3. 12 

8.1. 10 

8.2. 10 

TOTAL 200 PONTOS 
(20 VALORES) V.S.F.F.
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CRITERIOS DE CORRECCAO I COTACOES
 

•	 Devera ser atribuida a cota<;ao total a qualquer processo cientificamente correcto 
de resolu<;ao. Em qualquer resolu<;ao alternativa incompleta a pontua<;ao devera 
ser adaptada a essa resolu<;ao. 

•	 Nao devera haver qualquer penaliza<;ao quando 0 aluno tiver de utilizar um 
resultado errado obtido numa questao anterior. 

•	 Devera ser descontado 1 (um) ponto por cada unidade errada ou omitida no 
resultado final. No entanto, 0 aluno nao devera ser penalizado mais do que uma 
vez pelo mesmo erro. 

1.1.	 Resposta "verdadeiro" ou "falso" 1 ponto 
Justifica<;ao 6 pontos 
Resposta completa	 7 pontos 

1.2.	 Resposta "verdadeiro" ou "falso" 1 ponto 
Justifica<;ao 6 pontos 
Resposta completa	 7 pontos 

1.3.	 Resposta "verdadeiro" ou "falso" 1 ponto 
Justifica<;ao 6 pontos 
Resposta completa	 7 pontos 

1.4.	 Resposta "verdadeiro" ou "falso" 1 ponto 
Justifica<;ao 6 pontos 
Resposta completa	 7 pontos 

1.5.	 Resposta "verdadeiro" ou "falso" 1 ponto 
Justifica<;ao 6 pontos 
Resposta completa	 7 pontos 

1.6.	 Resposta "verdadeiro" ou "falso" 1 ponto 
Justi'fica<;ao 6 pontos 
Resposta completa	 7 pontos 

2.1.	 Representa<;ao de cada formula de estrutura 4 pontos 
Geometria molecular de cada especie 2 pontos 
Justifica<;ao 3 pontos 
Resposta completa	 15 pontos 

2.2.	 Indica<;ao de "maior" ou "menor" 1 ponto 
Justifica<;ao 7 pontos 
Resposta completa	 8 pontos 
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3.1.	 Determina<;8o da formula empirica 
Determina<;8o da massa molar 
Escrita da formula molecular 
Resposta completa 

3.2.	 Calculo do volume 
Calculo da densidade 
Resposta completa 

4.1.	 Cada resposta "maior" e "menor" 
Cada justi'fica<;8o 
Resposta completa 

4.2.	 Compara<;8o da solubilidade 
Justifica<;8o 
Resposta completa 

5.	 Calculo da concentra<;8o molar da SOIU<;80 concentrada 
Calculo do numero de moles necessario 
Determina<;8o do volume 
Resposta completa 

6.1.	 Calculo da composi<;80 do sistema em equilibrio 
Calculo de Kp 

Resposta completa 

6.2.	 Escolha do valor de ~H 

Justifica<;8o 
Resposta completa 

6.3.	 Identifica<;8o do efeito 
Justifica<;8o 
Resposta completa 

7.1.	 Significado de cada express80 
Resposta completa 

7.2.	 Calculo da solubilidade em mol dm-3 

Calculo de [OH-] 
Justifica<;8o da possibilidade de desprezar [OH-] 
proveniente da agua 
Calculo do pH 
Resposta completa 

7.3.	 Resposta "sim" ou "n8o" 
Calculo do produto ianico 
Conclus8o 
Resposta completa 

8.1.	 Verifica<;8o do caracter redox da reac<;8o 
Identifica<;8o pedida 
Justifica<;8o 
Resposta completa 

8.2.	 Compara<;8o dos potenciais de redu<;8o 
Justifica<;8o 
Resposta completa 

4 pontos
 
4 pontos
 
2 pontos
 

10 pontos
 

5 pontos 
3 pontos 
8 pontos 

1 ponto
 
4 pontos
 

10 pontos
 

1 ponto
 
4 pontos
 
5 pontos
 

6 pontos
 
3 pontos
 
3 pontos
 

12 pontos
 

10 pontos
 
4 pontos
 

14 pontos
 

1 ponto
 
9 pontos
 

10 pontos
 

1 ponto
 
9 pontos
 

10 pontos
 

5 pontos
 
10 pontos
 

5 pontos
 
3 pontos
 

4 pontos
 
2 pontos
 

14 pontos
 

1 ponto
 
8 pontos
 
3 pontos
 

12 pontos
 

6 pontos
 
1 ponto
 
3 pontos
 

10 pontos
 

2 pontos
 
8 pontos
 

10 pontos
 

TOTAL 200 PONTOS 
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