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Duracao da Prova: lh 30 min Epoca Especial de Janeiro
 

PROVA ESCRITA DE QUIMICA
 

Nas questoes que envolvam calculos e obrigatoria a sua apresentacao 

DADOS QCE PODEAAO SER NECESSARIOS
 

, -.~4

Constante de Planck: h = 6,6J X 10 J.s 

Massa do electriio: 

Numeros atomicos: 

1 H 4 Be gO III Ne 

Massa atomicas relativas: Ar(O) = 16,0 

Constante de Avogadro: N; = 6,02 x 102
; mol I 

Electronegatividades: 

H o Be F 
2,1 3,5 1,5 4,0 

Constante de lonizuciio dofluoreto de hldrogenio, HF, em dguu, a 25 tJC: 

Logaritmos: 

log 6,2 = 0,79 

V.S.F.F. 
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1.	 Determine 0 valor do comprimento de onda de De Broglie associado a urn 

electrao que se move com uma velocidade de 6,0 x 106 m.s". 

2.	 Considere as seguintes especies quimicas : 

2.1	 Indique, justificando, se 0 iao F- ediamagnetico ou paramagnetico. 

2.2	 A formacao de 1 mol de ices F- a partir dos respectivos atomos no estado 
gasoso, liberta a energia de 333 kl. 
Escreva a equacao quirnica correspondente a este enunciado e identifique a 

. I '"'..,.., kl 1-1gran deza cujo va or e.).).) - .mo 

2.3	 Ordene, por ordem crescente de raio, as particulas F- , 0 2
- e Ne lustifique 

204	 Prove que em 48.0g de O2 e em 1,00 mol de OF2 ha igual numero de atornos. 

2.5	 Indique, justificando, a geometria que confere maior estabilidade as moleculas 
OF2 e BeF2 e conclua acerca da sua polaridade 

2.6	 Justifique, com base na teoria das orbitais moleculares, em qual das rnoleculas 
O2 ou OF2 e mais forte a ligacao quimica 

3.	 Considere, amesma temperatura, dois recipientes separados e cheios de gas: 
urn deles tern 0 volume de 4,00 dm e contem 0,250 mol de monoxido de 
azoto, NO, 0 outro tem 0 volume de 2,00 dm~ e contem 0,125 mol de dioxido 
de enxofre, SO: 

3.1	 Justifique a afirrnacao A energia cinetica translacional media das moleculas de 
NO e de S02 e igual 

3.2	 Deduza a relacao entre os valores da pressao de cada urn dos gases 

4.	 Considere os quatro compostos organicos aqui designados por A. B, CeO. 
A - CH~OCH2CH~ B - CH~CH2COOH 

C - CH~CH2CONH2 0 - CH~CH2CH:; 

4.1	 Identifique a funcao quirnica existente nos compostos A, Bee 

4.2	 Apresente a formula de estrutura dos dois isorneros do composto A e 
c1assifique 0 tipo de isornerismo. 

4.3	 Indique qual dos compostos B ou D e mais soluvel em agua, explicando 
porque. 
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5.	 Considere uma solucao aquosa 0,60 mol.dm-3 de fluoreto de hidrogenio, HF, a 
25°C. 

5.1	 Determine 0 grau de ionizacao do fluoreto de hidrogenio nesta solucao. 

5.2	 Num balao de Erlenmeyer que eontinha 25,0 crrr' de agua destilada adieionou

-se 10,0 crrr' de uma solucao aquosa 0,250 mol.dm" de hidroxido de sodio 
(NaOH) e 0,50 ern' da solucao de fluoreto de hidrogenio considerada. 
Determine 0 pOH da solucao resultante. 

5.3	 Para detectar 0 ponto de equivalencia da titulacao de uma amostra da solucao 
aquosa de fluoreto de hidrogenio com uma solucao aquosa de hidroxido de 
sodio, NaOH, deve usar-se um indicador adequado 

5.3.1	 Observe 0 quadro e diga, justificando, qual 0 indicador adequado para esta 
titulacao 

lndicador pH da zona de viragem 
Azul de c1orofenol 4,8 - 6,4 
Solucao alcoolica de fenolftaieina 8,3-10,0 

5.3.2	 Nesta titulacao, a solucao aquosa de fluoreto de hidrogenio comportou-se 
como acido forte. Interprete este facto com base no principio de Le Chatelier 

6.	 Numa celula galvanica tem lugar a reaccao quimica represent ada por 

+ C "+	 ",+Ag (aq) + r: (aq) -----7 Ag(s) + Cr (aq) 

6.1	 Indique, justificando, qual 0 par redox de menor potencial normal de reducao 

6.2	 Escreva a equacao da serni-reaccao que ocorre no electrode positive e 
classifique-a. 

I FIM I 
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ENSINO SECUNDA-RIO 

12° ANO DE ESCOLARlDADE - VIA DE ENSINO 
(1° e 5° cursos) 

Duracao da Prova: 1h 30 min Epoca Especial de Janeiro 

PROVA ESCRlTA DE QUIMICA 

COTACOES, 

I (J Pontes 

S Ponrus =I 

,., " S Pontos 

,., ~ 

.:.. ~) 10 Pontes 

2.+ 1() Pontos 

2.5 12 Pontes 

:= 6 10 Pontes 

3 \ 10 Pontes 

~ ,., 
~) .: 12 Pontes 

'+.1 12 Pontes 

.+2 1=Pontes 

.+.3 12 Pontes 

5 1 16 Pontos 

- ")
)~ 18 Pontos 

5.3.1 10 Pontos 

- /~).J ._ 10 Pontos 

6.1 10 Pontos 

6.2 10 Pontos 

Total 200 Pontos 



CRITERIOS DE CORREC(AO / COTA(OES 

•	 Devera ser atribuida a cotacao total a qualquer processo cientificamente correcto de 
resolucao. 

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

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

1  10 Pontos 
2  58 Pontes 
2.1 (2-+-6) 8 Pontos 
2.2 (5 _L 3) 8 Pontes 
2.3 (2 -+- 8) 10 Pontos 
2.4 ]0 Pontos 
2.5 12 Pontos 

Geometria 2 t" :2 
]ustificacao 3 + 3 
Conclusao 2 

2.6 10 Pontos 
3 22 Pontos 
3.1 10 Pontos 
3.2 12 Pontos 
4 36 Pontos 
4.1 (3 x 4) 12 Pontos 
4.2 (2 x 4 + 4) 12 Pontos 
-t3 \2 Pontos 
5  54 Pontes 
5.1 16 Pontos 

Calculo [F-] 12 

Grau de ionizacao 4 
5.2 18 Pontos 

Calculo das quantidades de 
acido e de base iniciais 6 

Calculo [OH-] apos reaccao 8 

Calculo de pOH 4 
5.3.1 (2 + 8) 10 Pontos 
5.3.2 10 Pontos 
6  20 Pontos 
6.1 (2 + 8) 10 Pontos 
6.2 (6 + 4) 10 Pontos 

Cotacao Total 200 Pontos 


