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QufMICA 
VERSAO 1 

• Este grupo I e constituido por seis questoes. 

• Escreva na sua folha de prova a(s) letra(s) correspondente(s) a(s) alternativa(s) 
que seleccionar para cada questao. 

• Nao apresente calculos. 

1.	 Entre as seguintes afirmac;oes seleccione a CORRE~TA. 

(A)	 As radiac;oes electromagneticas de maior comprimento de onda tem maior frequencia. 

(B)	 A energia do electrao no atomo de hidrogenio e directamente proporcional ao numero quantico 
principal n. 

(C)	 A primeira energia de ioniza<;ao de 3Li e superior a primeira energia de ionizac;ao de 4Be. 

(D)	 5e um atomo A tiver mais um protao que um atomo B de halogeneo, entao A(g) e um gas raro. 

(E)	 0 atomo 11 Na tem maior raio do que 0 atomo 19K. 

2.	 Classifique como VERDADEIRA ou FALSA cada uma das seguintes afirma<;6es. 

(A)	 A molecula de benzeno, CsHs, apresenta liga<;oes carbono-carbono com ordens de Iigac;ao, 
altemadamente, 1 e 2. 

(8)	 0 cickrhexano, CSH12, e um hibrido de ressonancia das estruturas representadas par 

(C) 0 comprimento de ligac;ao carbona-carbono e maior no etano, C2 Hs, do que no eteno, C2H4· 

(D)	 A energia de liga<;ao carbono-carbono e maior no etano, C2Hs, do que no etino, C2H2 . 

3.	 Aos hidrocarbonetos de cadeia aberta nao rarTIificad~, cujas formulas moleculares estao represen
tadas em A, B, CeO, correspondem os pontos de ebuli<;ao indicados em a, b, C ~ d. 

Fa<;a CORRESPONDER a cada hidrocarboneto 0 respectivo ponto de ebuli<;ao. 

A CH4 a + 36 DC 

8 C4 H1Q b + 81 DC 

C C - 0,5 DCCSH12 

o	 d - 162 DCCSH14 
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Nul'" reClplente fer:hado encerraram-se 10 rr,j de H2(g) e 7 mol de 02(g) e. por melo de uma 

fais=:a. vovocou-se a reacc;ao quimica comple:a traduzida par 

Cons,dere 100% c rendimento da reacc;ao. 

Sele'=.clone a afirrnac;ao CORRECT A. 

(A) Cada mole Ce 02(g) origlna 1 mol de H20(g) 

(8) No rim da reacc;ao, 0 recipiente contem apenas H20(g). 

(C) A quantldade de H20(g) obtida e 17 mol. 

(0) I'\JO fim da reacc;ao. ainda existem 2 mol de 02(g). 

(E)	 0 reagente Ilmitante e 02(g).
 

•
 

5.	 0 produto de solubilidade do sulfato de bario, a 18°C e a 50 °c, tern os seguintes valores: 

Ks (8aS04) =8,7 x 10-11 (a 18°C) 

Ks (8aS04) =2,0 x 10-10 (a 50 °C) 

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

"A solubilidade do sulfato de bario em agua ... 

(A) ... e maior a	 18°C do que a 50 °C." 

(B) e directamente proporcional ao produto de solubilidade." 

(C) e maior do que numa soluc;ao de acido sulfurico, a mesma temperatura." 

(0) e maior do que a do sulfato de sodio. a mesma temperatura." 

6.	 Considere a dissoluyao de c1oreto de sodio (1) e a dissoluc;ao de c1oreto de prata (2), em agua, 

em sistema fechado e ern idemticas condic;oes experimentais. 

tiH° :::::: a 

Seleccione a afirmayao INCORRECTA. 

(A) Em ambas as dissoluc;oes. (1) e (2), a variac;ao de entropia do soluto e positiva. 

(B) A variac;ao de entropia do meio exterior na dissoluc;ao (2) e positiva. 

(C) A dissoluc;ao (1) e mais extensa do que a dissoluc;ao (2). 

(0) A dissoluc;ao (2) e endoterrnica. 
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II 

Apresente todos os calculos que efectuar. 

1. 0 quadro seguinte contem valores, em kJ mo:-·. para as energias de ioniza~ao 

conforme 0 nivel energetico de onde 0 electrao e removido 

.. Na 

103 316 

6 126 

2 938 • 
496 

1.1.	 Face a estes resultados experimentais. indique: 

1.1.1.	 por quantas orbitais de diferentes energias se distribuem os onze electr5es do cHomo 
de sadie no seu estado fundamental. 

1.1.2.	 a energia correspondente a orbital 1s do atomo de sadio. 

1.2.	 Escreva a configura~ao electr6nica de menor energia do atomo de sadio. 

1.3.	 A primeira energia de ionizavao do sadie e 496 kJ mor1 mas a segunda energia de ioniza<;ao 

do sadio nao e 2938 kJ mol-1
. 

1.3.1.	 Justifique a proposi<;ao 1.3. 

1.3.2.	 Calcule 0 valor minimo da frequencia da radia<;ao capaz de ionizar 0 atomo de sadio 

no estado de menor energia. 

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

NA (constante de Avogadro) =6,02 x 1023 mol-1 
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2.	 VerificoL-se CLe uri certa campos to arganlco contem 37.5% de carbono. 3,2% de hidrogenio e 

59.3% c::: fiuer er' massa Os dados da tabela seguinte referem-se a pressao e ao volume de 

uma arr,-::.,stra gasosa da substanCia. corr a massa de 1,00 g, con:lda num recipiente a temperatura 

de 98°C 

P atm V I dm 3 

20 0,238 

i .5 0,317 

i .0 0,477 

2.1.	 De~ermir,e a formula empinca do composto organico. 

2.2.	 COM base nos va/ores da tabela, JustifJque que 0 composto se comporta como um gas ideal 

2.3.	 Considere 0 referido composto 

2.3.1.	 Calcule a massa molar 

2.3.2.	 Escreva a f6rmula molecular. • 

2.3.3.	 Escreva 0 nome e a f6rmula de estrutura de dois is6meros.
 

Se nao resolveu 2.3.2. admita que C2H2F2 e a f6rmula molecular.
 

A r (F) =19,0
 

A r (C) =12,0
 

A r (H) = 1,0
 

1	 1R (constante dos gases ideais) = 0,0821 atrn dm3 K-1 mor ou 8,31 J K-1 mor

3.	 No sistema em equilibrio quimico 

~H < 0 

a temperatura de 25°C, as concentrac;oes para cada um dos reagentes sao 4,5 x 10-3 mol dm-3 

e para 0 produto da reacc;ao e 5,5 x 10-3 mol dm-3. 

3.1.	 Calcule a constante de equilibrio a temperatura de 25°C. 

3.2.	 Indique que alterac;oes se produzem nas concentra~es dos reagentes e dos produtos quando: 

3.2.1.	 0 sistema reaccional for aquecido, a volume constante. 

3.2.2.	 se aumentar a concentravao de FeSCN2+(aq), mantendo constante a temperatura. 

3.3.	 Em qual das alterac;oes previstas em 3.2. 0 valor da constante de equilibrio diminui? 

Justifique. 
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4. C'::J:lSldf:re ':: segulnte equilibrlO qL. mlCo de oxiday30-reduy30 

e CJS	 pOlenc:als normais de electroco (potencials de redu<;ao): 

[c (Ag+/Ag) = 0,80 V 

La (Cu21)CU) = 0,34 V 

4.1.	 IndiqL;e em qual dos sentidos, dlrecto ou inverso, a reaCy30 quimica e mais extensa 

Justiflque a sua Opy30 

4.2.	 Conslderando a reaCy30 quimica em condiyoes padr3o, isto e, para as concentrayoes 

unitanas das especies em SOIUy30, escreva a expressao do quociente da reacyao e indlque 

o seu valor. 

4.3.	 Justifique que a constante de equilibrio Kc seja maior do que 1. 

142-Vl/5	 v.s.u. 

471 



III 

Apresente todos os calculos que efectuar. 

L _ 

r--.uma aula exp€-- mental, um grupo de aiunos pretendla estudar a varia~ao de pH na tltula~ao de 
325.0 cm de UrT2 solu~ao aquosa de Her de concentra~ao 0.010 mol dm-3 , usando como titulante 

uma solu~ao ac~-=:;sa de NaOH de concentra~ao 0010 mol dm- 3 

1. Observe a fi~Jra seguinte. 

A B 

xbjbhJx 
HCI(aq) 

NaOH(aq) 

C NaOH(aq) HCI(aq) 0 
y y 

HCI(aq) NaOH(aq) 

1.1.	 Dos esquemas A, B, CeO, qual deles pode representar a titula<;ao realizada pelos alunos? 

1.2.	 Fa<;a a legenda do esquema que seleccionou em 1.1. escrevendo na sua folha de prova as 

letras X eYe 0 respectivo nome do material utilizado. 

2. Os alunos tra<;aram a curva de titula<;ao resultante dos registos efectuados. 

2.1.	 Qual e 0 valor do pH no ponto de equivalencia, a temperatura de 25°C? 

2.2.	 Como se pode detectar experimentalmente 0 ponto de equivalencia? 

3. Qual foj 0 volume da solu<;ao de NaOH gasto na titula<;ao realizada pelos alunos? 

FIM 
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COTA<;OES 

60 pontos 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

6 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

10 pontos 

JI 110 pontos 

1. 

2. 

3 

4 

1.1. 

1.2. 
1.3. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

3.1. 
3.2. 

3.3. 

4.1. 

4.2. 
4.3. 

1.1.1. 
1.1.2. 

1.3.1. 
1.3.2. 

2.3.1. 
2.3.2. 
2.3.3. 

3.2.1 
3.2.2 

. . 

. 
.. 

3 pontos 
7 pontos 

8 pontos 

12 pontos 

8 pontos 

2 pontos 
8 pontos 

4 pontos 
4 pontos 

10 pontos 

8 pontos 
20 pontos 

9 pontos 

5 pontos 
18 pontos 

. 
7 pontos 
8 pontos 

5 pontos 

. 
8 pontos 
6 pontos 
6 pontos 

38 pontos 

32 pontos 

20 pontos 

20 pontos 

III 30 pontos 

1. 

2. 

3 

1.1. 

1.2. 

2.1. 
2.2. 

4 pontos 
6 pontos 

6 pontos 
6 pontos 

. 

10 pontos 

12 pontos 

8 pontos 

TOTAL 200 pontos 
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