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PROVA ESCRITA DE QUIMICA 

Nas quest6es que envolvam calculos eobrigat6ria a sua apresentac;ao. 

DADOS QUE PODERAo SER NECESsARIOS 

Numeros at6micos: 
58 sC 7N 80 

Massas at6micas relativas: 
AI - 27,0 CI - 35,5 0-16,0 

Frequencia de transiqoes electronicas para 0 atomo de hidrogenio: 
v= (1/n/ - 1/n/) x 3,29 x 1015 Hz 

Constante de Planck: 
h =6,626 x 10-34 J S 

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

Potenciais normais de reduqao, a 2ft C: 

~(Mg2+/Mg) =-2,37V 

e'(Ni2+/Ni) = -0,25 V 

e'(Fe2+/Fe) = -0,44 V 

e'(bl r )=+0,53 V 
V.S.F.F. 
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1.	 0 grafico da Fig. 1 representa as resultados experimentais obtidos ao medir a 
energia cinetica dos electrces emitidos par um metal quando nele incide radia~o 

de determinada frequencia. 

v / Hz 

9,612 x 10.19 

6,408 x 10-19 

3,204 x 10.19 

Fig. 1 

1.1.	 Qual a significado do ponto de intersec~o da recta do grafico com a 
eixo das abcissas? 

1.2.	 A partir dos dadas experimentais do grafico, ,determine a valor obtido 
para a constante de Planck e comente a resultado. 

1.3.	 Calcule a energia de remo((ao do electrao do metal, utilizando a valor 
obtido em 1.2.. (Caso contrario, utilize 0 valor de h fomecido) 

2.	 As riscas do espectro de emissao do atomo de hidrogenio correspondem as 
transi((ces electronicas entre as diversos niveis de energia. 
Observe a Fig. 2 e considere apenas as niveis de energia nela representados, 
para a atomo de hidrogenio. 

-------------- n =4 
-------------- n =3 

--------------n = 2 

Energia 

----------"""!""'--- n =1 

Fig. 2 

2.1.	 Quantas riscas de emissao se poderao assim obter? Justifique. 
2.2.	 Indique entre que niveis de energia devera ocorrer a transi~o 

electronica, para que as fotces emitidos sejam as mais energeticos. 
Calcule a valor da frequencia correspondente a essa transi((ao. 

2.3.	 Entre que niveis de energia devera ocorrer a transi((ao electronica para 
que se verifique emissao de fotces infravermelhos? Justifique. 

3.	 Considere as seguintes moleculas: 

3.1.	 Indique a geometria de cada molecula. 
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3.2.	 Mostre que 502 e um hibrido de ressonancia e determine 0 valor medio 
da ordem de ligac;ao 5 - O. 

3.3.. Uma das moleculas apresentadas nao obedece a regra do octeto. 
Identifique-a, justificando. 

4.	 Atemperatura ambiente e a pressao de 1 atm, a agua encontra-se no estado 
liquido, enquanto que 0 metano e 0 amoniaco se encontram no estado gasoso. 
Notando que as suas moleculas sao isoelectr6nicas, ordene estes compostos por 
ordem crescente dos seus pontos de ebulic;ao, atendendo a polaridade de cada 
molecula e as forc;as intermoleculares presentes. Justifique. 

5.	 Que volume de soluc;ao aquosa de acido cloridrico 3,0 mol dm-3 devera ser 
adicionado a 10,0 cm3 de uma soluc;ao 2,0 mol dm-3 do mesmo acido para se 
obter uma solw;ao 2,4 mol dm-3? 

6.	 Do conjunto de proposic;oes seguintes, indique quais sao as verdadeiras e quais 
sao as falsas, justificando em cada caso a sua opc;ao: 

6.1.	 Uma soluc;ao muito diluida nunca pode ser uma soluc;ao saturada. 
6.2.	 Na soluc;ao aquosa de um acido fraco, coexistem sempre 0 acido e a sua 

base conjugada. 
6.3.	 Se um acido se ioniza totalmente em agua, a sua base conjugada e uma 

base mais forte do que a agua a mesma temperatura. 

7.	 Num recipiente vazio de 10,0 dm3 introduziram-se 1,0 mol de vapor de iodo 
e 1,0 mol de hidrogenio. Quando se estabeleceu 0 equillbrio 

II 2 HI(g) 

verificou-se que a temperatura era de 700 K. A esta temperatura, a constante de 
equilibrio para esta reacc;ao tem 0 valor Kc =54,0. 

7.1.	 Atendendo a estequiometria da reacc;ao, indique 0 numero total de moles 
presentes no equilibrio. Justifique. 

7.2.	 Mostre que, no equillbrio, estao presentes 1,572 mol de HI. 
7.3.	 Determine a fracc;ao molar do iodo no equilibrio. 
7.4.	 Calcule a pressao parcial do hidrogenio, no equilibrio, admitindo que a 

mistura de gases se comporta como uma mistura de gases perfeitos. 

8.	 A 25° C, a solubilidade do cloreto de prata, em agua, e de 1,92 mg dm-3
. 

Quantas vezes a solubilidade deste sal numa soluc;ao aquosa de c1oreto de s6dio 
0,050 mol dm-3 e menor do que a sua solubilidade em agua? A que atribui a 
diferenc;a encontrada? 

9.	 Considere, na presenc;a da agua, a reacc;ao traduzida por: 

Em que sentido a reacc;ao e mais extensa? Justifique. 

10.	 Ecostume ligar placas de magnesio as canalizac;oes de ferro subterraneas para 
as proteger da Gxidac;ao. Justifique a razao deste procedimento. 

FIM 
V.S.F.F. 
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