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PONTO 142/4 Pags. 

ENSINO SECUNDARIO 

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

e Despacho n.D 125/ME/92, de 9 de Julho)
 

Dura~ao da prova: lh e 30min EPOCA ESPECIAL 

PROVA ESCRITA DE aufMICA 

Nas quest6es que envolvam calculos e obrigat6ria a sua apresentac;ao. 

Dados que poderao ser necessarios: 

Massas at6micas relativas." 
H - 1,01 C - 12,01 
Na - 22,99 S - 32,06 

0-16,00 
CI - 35,45 

F - 19,00 
Ca - 40,08 

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

Produto i6nico da agua, a 25° C: 
K =1 0 x 10-14 

w , 

Constantes de acidez, a 25° C: 
Ka(H2S) = 1,0 x 10-7 

Ka(HS-) =1,3 x 10-12 

Produto de solubilidade, a 25° C: 
Ks (CaS04) = 9,1 x 10-6 

Potenciais normais de redUr;80, a 25° C: 
EO(!2/r) =+ 0,536 V EO(Zn2+IZn) =-0,762 V 
EO(H+IH 2 ) =0 V 

V.S.F.F. 
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1.	 0 espectro de abson;ao de uma substancia apresenta um maximo para um valor do 
comprimento de onda A =700 nm (radiayao vermelha). No entanto, quando iluminada 
com luz branca, essa substancia apresenta-se de cor verde. De uma explicayao para 
este facto. 

2.	 0 rubfdio e um metal alcalino que deve 0 seu nome a cor vermelha que produz 
quando e queimado a uma chama. Relacione 0 tipo de espectro assim obtido com as 
transiy6es electronicas ocorridas. 

3.	 Considere os dados fornecidos na tabela seguinte: 

Elemento Numero atomico 
(Z) 

Energia de 
ionizayao 
(kJ mol-1 

) 

Raio atomico 
(pm) 

Raio ionico 
(pm) 

Litio 3 520 152 90 

Rub[dio 37 403 248 166 

3.1.	 Indique a semelhanya nas configuray6es electronicas dos atomos de IItio e de 
rubfdio, relacionando-a com a localizayao na Tabela Periodica. 

3.2.	 Os valores dos raios ionicos do litio e do rubidio sao inferiores aos dos raios 
atomicos respectivos. Justifique esta afirmayao. 

3.3.	 Compare e interprete os valores das energias de ionizayao do litio e do rub[dio 
e dos respectivos raios ionicos. 

4.	 Uma amostra de um composto gasoso cuja formula empirica e CH2 F2 tem a massa 
de 0,150 9 e ocupa 0 volume de 70,50 cm 3

, a 298 K e a pressao de 755 rnm Hg. 

4.1.	 Determine a massa volumica do composto, nas condiy6es referidas. 
4.2.	 Determine a massa molecular do composto e escreva a sua formula molecular. 

5.	 Considere os seguintes compostos e os respectivos valores dos pontos de fusao, a 
pressao normal: 

Metano -182° C 

Agua O°C 

Cloreto de hidrogenio -114°C 

Explique a natureza das foryas intermoleculares existentes em cada caso e comente os 
valores dos seus pontos de fusao. 

6.	 Na preparayao de compostos organicos utilizam-se varios tipos de reacy6es. 

6.1.	 Um hidrocarboneto A pode ser obtido por desidratayao do etanol. 0 mesmo 
hidrocarboneto podera sofrer uma reacyao de adiyao e produzir etano? 
Justifique a sua resposta, apresentando dois esquemas qu[micos adequados e . 
a formula de estrutura do composto A. 
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6.2.	 0 etanol, por oxidac;ao e por acc;ao do calor, podera produzir um composto B 
ou um composto C. Indique 0 nome, segundo a nomenclatura IUPAC, e a 
formula de e~trutura de um destes compostos. 

6.3.	 0 propanal e 0 2-propanol nao sao isameros entre si, mas ambos tem isameros 
funcionais. Justifique esta afirmac;ao e apresente a formula de estrutura e 0 

nome desses isameros, segundo a nomenclatura da IUPAC. 

7.	 A uma certa temperatura, misturaram-se 3,0 mol de metano com 4,5 mol de vapor de 
agua. Quando se estabeleceu 0 equilibrio traduzido por 

.. 

verificou-se que so 60 % do metano tinha sido consumido. 

7.1.	 Que gas estava presente em maior quantidade quando'o equillbrio foi atingido? 
Justifique. 

7.2.	 Calcule 0 rendimento da reacc;ao ate ao momenta em que se estabeleceu 0 

equillbrio. 
7.3.	 Proponha um processo que ache viavel para aumentar 0 rendimento da 

reacc;ao. Justifique. 

8.	 Misturaram-se volumes iguais de soluc;oes aquosas de sulfato de sadio, Na2S04, e de 
c1oreto de calcio, CaCl2, de igual concentrac;ao molar. Qual e 0 valor maximo possivel 
dessa concentrac;ao para que nao ocorra precipitac;ao? 

9.	 Uma soluc;ao aquosa de c1oreto de sadie com a concentrac;ao de 3,19 mol dm-3 tem 
densidade d = 1,120, a uma dada temperatura. 

9.1.	 Determine a fracc;ao molar e a percentagem em massa do c1oreto de sadie na 
soluc;ao. 

39.2.	 Calcule 0 volume da soluc;ao inicial necessario para preparar 250,0 cm de 
soluc;ao 0,10 mol dm-3

. 

10. 0 iao hidrogenossulfureto, HS-, tem um comportamento anfoterico. 

10.1.	 Explique 0 significado desta afirmac;ao. 
10.2.	 Sem calcular 0 valor do pH, preveja se, a 25° C, uma soluc;ao de 

hidrogenossulfureto de sadie tera caracter acido ou basico. Justifique. 

11.	 Alguns metais, como por exemplo 0 zinco, sao atacados a frio pelos acidos diluidos, 
com libertac;ao de hidrogenio. Outros, como 0 cobre nao 0 sao. 

11.1.	 Explique esta diferenc;a de comportamento, atendendo aos valores dos 
potenciais normais de reduc;ao. 

11.2.	 0 iodo, que nao e metal, podera ser atacado pelos acidos nas mesmas 
condi90es? Justifique. 

FIM 

V.S.F.F. 
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PONTO 142/C/2 pags. 

ENSINO SECUNDARIO 

12.0 Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Agosto)
 
Rede Escolar de Amostragem (Portaria n.o 782/90, de 1 de Setembro
 

e Despacho n.o 125/ME/92, de 9 de Julho)
 

Durac;ao da prova: 1h e 30min	 EPOCA ESPECIAL 

PROVA ESCRITA DE aufMICA 

CRITERIOS DE CORRECCAo I COTACOES 

•	 Devera ser atribulda a cotayao total a qualquer processo cientificamente correcto 
de resoluyao. Em qualquer resoluyao alternativa incompleta a pontuayao devera 
ser adaptada a essa resoluyao. 

•	 NaG devera haver qualquer penalizayao quando 0 aluno tiver de utilizar um 
resultado errado obtido numa questao anterior. 

•	 Devera ser descontado 1 (urn) 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. Resposta completa	 6 pontos 

2. Resposta completa	 10 pontos 

3.1.	 Resposta completa 6 pontos 

3.2.	 Resposta completa 8 pontos 

3.3.	 Resposta completa 10 pontos 

4.1.	 Resposta completa 8 pontos 

4.2.	 Determinayao do numero de moles 6 pontos 
Determinayao da formula molecular 4 pontos 
Resposta completa 10 pontos 

5. Resposta completa	 12 pontos 

6.1.	 Indicayao de cada esquema qUlmico 3 pontos 
lndicayao da formula de estrutura 2 pontos 
Justificayao 4 pontos 
Resposta completa 12 pontos 

6.2.	 !ndicayao do nome do composto 4 pontos 
Indicayao da formula de estrutura 4 pontos 
Resposta completa 8 pontos 

6.3.	 Justificayao pedida 4 pontos 
Indicayao do nome e formula de cada isomero 3 pontos 
Resposta completa 10 pontos 

V.S.F.F. 
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7.1. Indicac;ao do gas mais abundante 
J ustificac;ao 
Resposta completa 

2 pontos 
10 pontos 
12 pontos 

7.2. Resposta completa 10 pontos 

7.3. Indicac;ao do processo 
Justificac;ao 
Resposta completa 

2 pontos 
6 pontos 
8 pontos 

8. Id
C
E

entificac;ao do eventual precipitado 
alculo da concentrac;ao maxima dos ices 
feito da mistura nas concentrac;ces 

Resposta completa 

2 pontos 
7 pontos 
3 pontos 

12 pontes 

9.1. Determinac;ao do numero de moles de cada 
componente da soluc;ao 
Determinac;ao da fracc;ao molar pedida 
Determinac;ao da percentagem pedida 
Resposta completa 

4 pontos 
2 pontos 
2 pontos 

12 pontes 

9.2. Determinac;ao do numero de moles de soluto nece
Determinac;ao do volume pedido 
Resposta completa 

ssarias 5 pontos 
5 pontos 

10 pontos 

10.1. Resposta completa 6 pontos 

10.2. Determinac;ao de Kb de HS
Conclusao 
Resposta completa 

4 pontos 
6 pontos 

10 pontos 

11.1. Resposta completa 10 pontos 

11.2. Resposta "sim" ou "nao" 
Justificac;ao 
Resposta completa 

1 ponto 
9 pontos 

10 pontos 

TOTAL 200 PONTOS
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