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• Este grupo Ie constituido por seis questoes. 

• Escreva na sua folha de prova a(s) letra(s) correspondente(s) a(s) altemativa(s) 
que selecclonar para cada questAo. 

• Nao apresente calculos. 

1. Entre as seguintes afirmal;Oes seleccione a CORRECTA. 

(A)	 No vazio, a velocidade de propagal;ao de uma radia~o electromagnetica de frequ~ncia 

7,0 x 1014 Hz e maior do que a velocidade de propaga~o de outra radial;ao electromagnetica 
de frequ~ncia 4,0 x 1014 Hz. 

(8)	 A obtenl;ao de espectros at6micos descontinuos, quer de emissao, quer de absorl;ao, constitui 
uma prova de que os electrOes nos atomos podem experimentar apenas determinadas varia
l;oes de energia. 

(C)	 0 numero quantico principal indica 0 numero ma)(imo de electrOes em cada nivel de energia 
electr6nica num atomo. 

(0)	 Os dez electroes do atomo de neon tam todos a mesma energia. 

(E) Ao lange de um grupo da Tabela Peri6dica, os raios at6micos diminuem amedida que 0 numero 
at6mico aumenta. 

2. As afirmal;Oes a, bee identificam alguns dos compostos indicados de A a E. 

Fal;8 CORRESPONDER a cada afirma~o 0 respectivo composto. 

a Por oxida~o origina acido etan6ico. A C2H4 

8 CH 3CHO 

b Pode resultar da desidratal;ao do etanol. C CH3COOH 

o CH 3CH2CH20H 

c Eum is6mero funcional do eter dietrlico. E CH3CH2CH 2CH20H 

V.S.F.F. 
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3.	 Em tr~s recipientes fechados A, B e C foram encerradas as mesmas quantidades qufmicas de agua 
(no recipiente A), de etanol (no recipiente B) e de tetraclorometano (no recipiente C), no estado Iiquido, 
a temperatura de 20 °C,nao enchendo completamente os recipientes. 

o grafico da figura 1 representa a variayao de pressao de vapor com a temperatura para cada uma 
das subst~ncias assinaladas. 
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Fig. 1 

Classifique como VERDADEIRA ou FALSA cada uma das seguintes afirmayoes. 

(A) A qualquer temperatura, entre 20°C e 100°C, a pressao de vapor no equilibrio
 
Iiquido c: .. vapor e menor para a agua.
 

(8)	 A 50°C, 0 recipiente que tem maior concentrayao de vapor e aquele que contem 0 

tetraclorometano. 

(C)	 Para uma pressao atmosferica de 50 kPa, a temperatura de ebuliyao do etanol (em vase 

aberto) e superior ado tetraclorometano. 

(0)	 0 etanol e mais volatil que 0 tetraclorometano, a qualquer temperatura. 

14?/? 



II
 

Nas quest6es deste gnlpo II apresente todos os cAiculos que efectuar. 

., 

1. Os valores possiveis para a energia do electrao no atomo de hidroglmio podem ser calculados pela 
expressao: 

2 17 x 10-18 

En =- ' J 
n2 

1.1.	 Qual e 0 valor da energia minima necessaria para extrair 0 electrao a um 56 atomo de 
hidrogenio no estado de menor energia (estado fundamental)? Justifique. 

1.2.	 Um atomo de hidrogenio excitado, ao regressar ao estado fundamental, emite um fotao de 
comprimento de onda A. = 1,21 X 10-7 m. 

1.2.1. Calcule a energia do fotao emitido. 

1.2.2.	 Determine 0 nivel energetico, n, do electrao nesse atomo de hidrogenio excitado. 

c (velocidade de propagacio da luz no vazio) =3,00 x 108 m S-1 

h (constante de Planck) =6,63 x 10-34 J s 

2.	 Considere as moleculas diat6micas N2 e F2 . A molecula N2 e mais estavel, no que diz respeito a 
dissociayao em atomos, do que a molecula F2 

2.1.	 Escreva as configurayoes electr6nicas de menor energia dos atomos N e F. 

2.2.	 Quantos electroes de val~ncia tem a molecula F2 a mais, relativamente a N2? 

2.3.	 Com base nos dados do enunciado, responda as questOes seguintes e justifique. 

2.3.1.	 Os pares de electrOes de val~ncia que a molecula F2 tem a mais em relayao a N2 tem 
efeito ligante ou antiligante? 

2.3.2.	 Sabendo que N2 tem 8 electrOes ligantes e 2 electrOes antiligantes, quantos electroes 
ligantes e antiligantes ha em F2? 

2.3.3.	 Qual e a ordem de ligayao na molecula F2 e na molecula N2? 



4.	 Misturaram-se, num recipiente de capacidade fixa, iguais volumes de 02(g) e de CO2(g), medidos a 
o°C e 1 atm. 

Seleccione a afirmac;ao INCORRECTA. 

(A)	 A mistura contem igual numero de moleculas de O2 e de CO2, 

(B)	 Na mistura, a massa de O2 e inferior a massa de CO2, 

(C)	 A pressao parcial de O2 e inferior a pressao parcial de CO2 , 

(0) °volume da mistura, medido a 0 °C e 1 atm, e duplo do volume inicial de qualquer dos 
gases, O2 ou CO2, 

5.	 A 25°C, 0 produto i6nico da agua e 1,0 x 10-14 e, a 75°C, e 1,7 x 10-13 . 

Seleccione a afirmac;ao CORRECTA. 

(A) A concentrac;ao de H30+ na agua a 75°C e igua~ a concentrac;ao de H30+ na agua a 25°C. 

(B)	 A auto-ionizac;ao da agua a 75°C e menos extensa do que a 25 ac. 
(C)	 °pH da agua e 7,0 qualquer que seja a temperatura. 

(0)	 A auto-ionizac;ao da agua e uma reacc;ao exotermica. 

(E)	 A 75°C, 0 pOH daagua e menor do que 7. 

6.	 Considere a seguinte equac;ao qUfmica: 

!1H = - 92 kJ 

Seleccione a alternativa que permite escrever uma afirmac;ao CORRECTA. .
 

«Se a reacc;ao ocorrer em vaso de capacidade fixa ...
 

(A)	 ... em sistema nao isolado, a energia interna do sistema no estado de equilfbrio e maior 

do que no inicio, mantendo-se constante a temperatura.» 

(B)	 ... em sistema isolado, a temperatura do sistema naose altera.» 

(C)	 ... 0 meio exterior exerce trabalho sobre 0 sistema.» 

(0)	 ... quando 0 sistema atinge 0 equilibrio qulmico, a entropia total para 0 sistema + meio 
exterior e a maxima possive!.» 

V.S.F.F. 
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3.	 Adicionaram-se 50 cm3 de soluC;ao aquosa 0,010 mol dm-3 de nitrate de alumrnio com 50 cm3 de 
soluyao aquosa 0,060 mol dm-3 de hidr6xido de s6dio e agitou-se para homogeneiza~o, a 25°C. 

3.1.	 Escreva 0 nome do precipitado que poden~ resultar da adiyao das solu¢es aquosas referidas. 

3.2.	 Qual e a concentrat;ao do iao A1 3+na soluC;ao inicial de nitrato de alumfnio? 

3.3.	 Qual e a concentrat;ao do iao OH- na solut;ao inicial de hidr6xido de s6dio? 

3.4.	 Preveja se ha forma<;ao de precipitado, a 25°C (atenda ao volume da mistura).
 

Ks (AI(OHh) =3,1 x 10-34
 

4.	 0 acido metan6ico HCOOH eurn acido fraco, cuja constante de acidez atemperatura de 25°C tern 
o valor 1,8 x 10-4

. 

4.1.	 Escreva a equa<;ao de ionizaC;ao do acido metan6ico em soluC;ao aquosa. 

4.2.	 Calcule a constante de basicidade Kb para a base conjugada do acido metan6ico, a 25°C. 

4.3.	 Determine urn valor aproximado da concentrac;ao de H30+ numa soluC;ao aquosa de 
HCOOH 0,10 mol dm-3

, a 25°C. 

4.4.	 A dissoluc;ao de metanoato de s6dio (s6Iido) em HCOOH(aq) origina uma soluC;ao de pH 
superior ao original. Justifique, com base no Princlpio de Le Chatelier. 

Kw =1,0 x 10-14 (a 25°C) 

V.S.F.F.
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III 

Numa aula experimental, pretende-se comparar entre si os poderes redutores de alguns metais e 

os poderes oxidantes de alguns halogemeos e confirmar os resultados com base numa tabela de 

potenciais normais de reduC;ao (potenciais de electrodo). 

Os alunos realizaram em tubo de ensaio as experi~ncias esquematizadas na figura 3 e interpre
taram os resultados com base na tabela seguinte: 

Reacc;ao de reduC;ao Potencial normal de reduc;aolV 

Fe2+ + 2 e ~ Fe 
Cu2+ + 2 e ~ Cu 
12 + 2 e ~ 21

CI2 + 2 e ~ 2 CI

-0.44 
+ 0,34 
+ 0,53 
+ 1,36 

Experiencia 2 Experiencia 1 

solu~o aquosasolu~o aquosa 
de sulfato de sulfato 
de ferro(II) de eobre(I1) 

tio de cobre prego de ferro 

Experiencia 3	 Experiencia 4 

solu~o aquosa de 

de eloreto 
solu~o aquosa 

iodeto de potassio 

de potassio e agua de eloro 

palhetas de iodo Fig. 3 

1.	 Em qual das experi~ncias 1 ou 2 prev~ que se tenha observado reacC;ao qulmica? 
Justi'f1que, com base na tabela dos potenciais normais de redu<;ao. 

2.	 Escreva a equaC;ao i6nica que traduz a reac<;ao que referiu na questao 1, indicando os estados ffsicos. 

3.	 Em rela<;ao as experi~ncias 3 e 4, 0 equillbrio qufmico pode traduzir-se pela equaC;ao: 

CI 2(aq) + 21-(aq) E > 2 CI-(aq) + 12(aq) 

3.1.	 Qual das reac¢es e mais extensa: a directa ou a inversa?
 
Justifique com base na tabela dos potenciais normais de redu<;ao.
 

3.2.	 Em qual das experi~ncias 3 ou 4 prev~ quese tenha observado reac<;ao qurmica? 



4.	 Seleccione, entre os sinais de seguranc;a representados por A, Bee, aquele que espera encontrar 
no r6tulo do frasco que contem agua de cloro. Escreva na sua folha de prova a letra que corres
ponde asua opyao. 

A	 B c 

l 

Ie
 
FIM
 

V.S.F.F.
 



COTACOES 

I.............................................................. 60 pontos
 

1 . 10 pontos 
2 .. 10 pontos 
3 . 10 pontos 

4 .. 10 pontos 

5 .. 10 pontos 

6 .. 10 pontos 

II 110 pontos 

1. 30 pontos 

1.1. ............... ........................................ ................. ... .... 10 pontos
 
1.2. 20 pontos 

1.2.1 . 5 pontos 
1.2.2 . 15 pontos 

2. 30 pontos 

2.1. 6 pontos 
2.2. 4 pontos 
2.3. 20 pontos 

2.3.1 . 5 pontos 
2.3.2 . 5 pontos 
2.3.3 . 10 pontos 

3. 22 pontos 

3.1 . 4 pontos 

3.2 . 3 pontos 

3.3 . 3 pontos 

3.4 . 12 pontos 

4. 28 pontos 

4.1 . 5 pontos 

4.2 . 5 pontos 

4.3 . 10 pontos 

4.4 . 8 pontos 

III..................................................... 30 pontos
 

8 pontos1 . 

2 . 8 pontos
 

3 .. 11 pontos
 

3.1. 8 pontos 
3.2. 3 pontos 

4 . 3 pontos 

TOTAL 200 pontos 
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COTACOES 

I 60 pontos 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 
10 pontos 

II 110 pontos 

1. 
1.1. 
1.2. 

1.2.1. 
1.2.2. 

5 pontos 
15 pontos 

10 pontos 
20 pontos 

30 pontos 

2. 

3. 

4. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

3.1 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

2.3.1. 
2.3.2. 
2.3.3. 

, 

5 pontos 
5 pontos 

10 pontos 

6 pontos 
4 pontos 

20 pontos 

4 pontos 
3 pontos 
3 pontos 

12 pontos 

5 pontos 
5 pontos 

10 pontos 
8 pontos 

30 pontos 

22 pontos 

28 pontos 

III 30 pontos 

1 
2 
3 

. 
.. 
. 

8 pontos 
8 pontos 

11 pontos 

4 

3.1. 
3.2. .,. 

8 pontos 
3 pontos 

. 3 pontos 

TOTAL 200 pontos 

V.S.F.F. 



CRITERIOS DE CLASSIFICACAO 

Criterios Gerais 

•	 A sequ~ncia de resolu<;ao sugerida para cada item deve ser interpretada como uma das sequ~n
cias possive!. Devera ser atribuida a mesma cota<;ao se, em alternativa, for apresentada outra, 
igualmente correcta. 

•	 As cotac;oes parcelares s6 deverao ser tomadas em considerac;ao quando a resoluc;ao nao 
estiver totalmente correcta. 

•	 Se a resoluc;ao de um item apresentar erro exclusivamente imputavel a resoluc;ao do item ante
rior, devera atribuir-se ao item em questao a cotac;ao integral. 

•	 A aus~ncia de unidades ou a indicac;ao de unidades incorrectas, no resultado final, tera a pena
lizac;ao de um ponto. 

•	 Os erros de calculo terao, no maximo, a penalizac;ao de 10% da cotac;ao total do item. 

Criterios Especificos 

I 60 pontos 

VERSAO I	 VERSAO 2 

1. B , , 1. P	 10 pontos 

2. a - 8; b - A; c - E	 2. P - P; q - Q; r - T 10 pontos 

3. A, Bee - Verd.; D - Falsa 3. P, Q, R - Verd.; S - Falsa.. 10 pontos 

4. C	 4. S 10 pontos 

5. E	 5. R 10 pontos 

6. D	 6. S 10 pontos 

Nas respostas as questoes 1, 4, 5 e 6, se 0 examinando seleccionar
 

mais do que uma alternativa, atribuir a cotac;ao zero.
 

Nas respostas a questao 2, atribuir a:
 

Uma correspond~ncia correcta . 3 pontos
 

Duas correspond~ncias correctas . 6 pontos
 

Tr~s correspond~ncias correctas .. 10 pontos
 

Nas respostas a questao 3, atribuir a:
 

Uma classificac;ao correcta . 1 ponto
 

Duas c1assificac;oes correctas . 3 pontos
 

Tres c1assificac;oes correctas . 6 pontos
 

Quatro classificac;oes correctas ' . 10 pontos
 



II	 110 pontos 

1.	 30 pontos 

1.1.	 10 pontos
 

Emin =2,17 x 10-18 J 4 pontos
 

Justifica9ao 6 pontos
 

E1 + Emin =0 => Emfn = -E1 e uma justifica9ao posslvel, equi


valente a: «A energia necessaria para extrair 0 electrao a um s6
 

atomo de hidrogenio no estado de menor energia e simetrica da
 

energia do electrao do atomo H no estado fundamental».
 

1.2.	 20 pontos 

1.2.1. E =1,64 x 10-18 J	 5 pontos 

1.2.2. n=2 15pontos
 

En = E1 + E (fotao emitido) =
 
=-0,53 x 10.-18 J 7 pontos
 

n = 2 8 pontos
 

Se, devido a erro (ou erros) de calculo, 0 examinando obtiver para
 

En um valor positivo que iguala a -2,17 x 10-18/n 2 J, a cota~o
 

de 8 pontos (atribuida ao calculo de n) deve ser descontada.
 

2.	 30 pontos 

2.1.	 .. (3 + 3) . 6 pontos 

2.2.	 4 electroes de valencia.......... 4 pontos
 

2.3	 ,. 20 pontos 

2.3.1. Antiligante (3 + 2) 5 pontos 

2.3.2. 8 ligantes e 6 antiligantes (3 + 2) 5 pontos 

2.3.3. ......... (3 + 2) + (3 + 2) ...... ..... 10 pontos
 

3.	 22 pontos 

3.1.	 Hidr6xido de aluminio 4 pontos 

3.2.	 [AI3+] =0,010 mol dm-3 3 pontos 

3.3.	 [OH-] =0,060 mol dm-3 3 pontos 

3.4.	 Ha forma9ao de precipitado .. 12 pontos
 

Q = [AI3+] [OH-]3 2 pontos
 

Substitui9ao e calculo Q =1,4 x 10-7 5 pontos
 

Conclusao 5 pontos
 

Se nao considerar 0 volume total da mistura, descontar 4 pontos.
 

Atribuir a cota9ao total a conclusao (5 pontos) se estiver con


cordante com 0 valor de Q calculado.
 

V.S.F.F. 



4. 28 pontos 
4.1 .. 5 pontos 
4.2. Kb = 5,6 x 10-11 

.. 5 pontos 
Rela9~o Ka x Kb = Kw ... 2 pontos 

Substitui9~o e calculo de Kb .. 3 pontos 
4.3. [H 30+] = 4,2 x 10-3 mol dm-3 .. 10 pontos 

Express~o literal da constante Ka 2 pontos 

Substitui9ao e calculo de [H30+]........ 8 pontos 

4.4	 . 8 pontos 
Deslocamento do equilfbrio referido em 

4.1. no sentido da reac9ao inversa e di

minui9~o de [H 30+] 5 pontos 

Aumento consequente de pH 3 pontos 

Se 0 examinando se limitar a enunciar 0 Principio de 

Le Chatelier, a cota9~o sera zero. 

III	 30 pontos 

1.	 Experiencia 1. 0 potencial normal de redu9ao de Cu2+ e superior ao 

de Fe2 
+ (3 + 5)........ 8 pontos 

2.	 8 pontos 
Equa9ao 6 pontos 

Estados ffsicos (se correctos em todas as especies) 2 pontos 

3.	 11 pontos 

3.1. Directa. 0 potencial normal de redu9ao de CI2 e 

superior ao de 12 (3 + 5) 8 pontos 

3.2. Experiencia 4	 3 pontos 

4.	 C............................................................................................................ 3 pontos
 

TOTAL.............................................. 200 pontos
 


