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PONTO 142/7 pags. 

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNOARIO 
12.0 Ana de Escolaridade (Decreto-Lei n.o 286/89, de 29 de Ag'ostO) 

Cursos do Caracter Goral 0 Cursol "tit'cnol~glco' ; 

Dura~ao da prova: 120 minutos 
2000 VERSAO 1 

PROVA ESCRITA DE QU(MICA 

VERSAO 1 

•	 DEVE INDICAR CLARAMENTE NA SUA 

FOLHA DE RESPOSTAS A VERSAo DA 

PROVA. 

•	 A AUS~NCIA DESTA INDICACAo 

IMPLICARA A ANULACAo DE TODO 0 

GRUPO I. 
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• Este grupo I e constituldo por sels questoes. 

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

• Nao apresente calculos. 

1.	 Entre as seguintes afirma<;oes, que dizem respeito amolecula do eteno (etileno), C2H4 , seleccione 

a afirmac;ao correcta. 

(A)	 Na molecula do eteno ha 8 electr6es de valencia. 

(B)	 Na molecula do eteno todos os electr6es de valencia sao ligantes. 

(C)	 Na molecula do eteno a liga<;ao c8rbono-carbono e mais longa do que na molecula do etano, 

C2H6· 

(0)	 Na molecula do eteno ha 10 orbit8is rnoleculares de valencia. 

(E)	 A molecula do eteno e linear. 

2. Considere os graficos seguintes, que dizem respeito a eleva<;ao ebuliosc6pica de solu<;oes com 

diferentes concentrac;oes de um mesmo soluto (nao volatil) num determinado solvente, a pressao 

de	 1 atm. 
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Classifique como verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirma<;oes. 

(A)	 A temperatura de ebuli<;ao do solvente e T1. 

(B)	 A temperatura de ebuli<;ao da soluc;ao B e T'2

(C)	 A soluc;ao A e mais concentrada do que a solu<;ao B. 

(0)	 A temperatura T'1 e superior a temperatura T1. 
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3.	 Os compostos cujas f6rmulas esH30 escritas na coluna da esquerda relacionam-se com as frases 

escritas na coluna da direita. Associe a cada composto a(s) frase(s) que Ihe corresponde(m). 

(A)	 CH 3CH 2CH2COOH (a) ~ um alcool secundario. 

(b)	 Pode obter-se pela reacy80 entre um alcool e Um 
(B)	 CH3COOCH2CH 3 acido carboxilico. 

(C)	 CH3CH2OH (c) Origina uma soluyao aquosa de pH > 7 . 

(d)	 Por oxidayao origina um aldeido. 

(e)	 Reage com os alcoois originando esteres. 

4.	 As afirmayoes seguintes dizem respeito au a solubilidade ou ao produto de solubilidade de sais. 

Seleccione a afirmay80 correcta. 

(A)	 0 produto de solubilidade de um s81 e maior em meio acido do que em aqu8, p8ra um8 

mesilla temperatura. 

(B)	 A solubilidade de urn sal depende exclusivamente da temperatura. 

(C)	 0 produto de solubilidade de um sal e m8ior na presenya de um outro sal com urn iao comum 

com 0 primeiro. 

(0)	 A solubilidade do sulfato de bario ern agua nao depende do volume de agua utilizado, para 
uma mesma temperatura. 

5.	 Seleccione a alternativa que permite escrever uma afirmay80 correcta. 

«Titula-se, a 25 °C, uma soluyao de NH 3(aq), 0,20 mol dm-3, com uma soluyao de HCI(aq), 

0,20 mol dm-3. No ponto de equival€mcia ... 

(A)	 .. , [H30+] > [OH-]» 

(B) [H30+] = [OH-]»	 K b(NH 3) =1,8 x 10-5 (a 25°C) 

(C) [NH4+] = [NH 3]»	 Kw =1,0 X 10-14 (a 25°C) 

(0) [CI-] < [OH-]» 

6.	 As afirmayoes seguintes dizem respeito aos conceitos de energia e entropia em reacyoes 

quimicas. 

Seleccione a afirmay80 correcta. 

(A)	 Tal como a energia, a entropia de um sistema isolado nao pode variar. 

(B)	 A entropia de urn sistema quimico isolado e maxima para um estado de equilibria. 

(C)	 A variay80 de entropia de urn sistema fechado e nula para uma reacyao aterrnica. 

(0)	 A entropia de uma certa quantidade de substancia e maior para 0 estado s61ido do que para 

o estado Iiquido, para uma mesma temperatura. 
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II 

[_ Apresenle lodos os calculos que efecluar. 

1. as	 valores possiveis para a energia do electrao no atomo de hidrogenio podem ser calculados 

pela expressao:
 

E ::: __ 2,1 7 x 10--18 J
 
2n 

Considere 0 diagrama de energia da figura seguinte, em que a seta representa uma possivel 

transiliao electr6nica no atomo de hidrogemio, a que corresponde emissao de radiayao visivel. 

A luz visivel situa-se, no espectro electromagnetico, na regiao de frequencias compreendidas entre 

3,8 x 1014 Hz e 7,9 x 1014 Hz. 

En 

o . n=OCJ 

n = numero quAntico 
principal 

--~n=1 

1.1. Qual e a energia de ioniza<;ao do atomo de hidrogenio no estado fundamental? 

1.2.	 Verifique, por calculos, que 0 electrao no atomo de hidrogenio no estado fundamental nao 

pode ser extraido por luz visivel. 

1.3.	 Calcule, no SI, a energia minima de cada fotao incidente capaz de arrancar um electrao, com 

a energia cinetica 4,65 x 10-19 J, ao cHomo de hidrogenio no estado fundamental. 

1.4.	 Considere as transic;5es electr6nicas de n = 4 para n = 1 e de n =4 para n =3. A qual delas 

corresponde emissao de radia<;ao infravermelha? 

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

2. Considere as substfmcias de f6rmulas moleculares He, N2 e C12 . 

2.1.	 Consoante a pressao e a temperatura, qualquer destas substancias pode existir no estado 

solido, Iiquido ou gasoso. 

2.1.1.	 No estado Iiquido, em qual destas substancias sao mais fortes as liga<;oes intermole
culares? Justifique. 
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2.1.2. Localize He, N2 e CI2 substituindo correctamente as letras A, B e C na tabela que se 
segue. 

Substc\ncla Temperatura de IIquefac~iorC 

A - 34 
-

B - 196 
C - 269 

2.2.	 Enche-se com helio um balao de paredes extensiveis ate que este atinge 0 volume de 
300 m3

, medidos a temperatura de 27°C e a pressao de 1,01 atm (102 kPa). ° balao sobe 
e atinge uma altitude h em que a temperatura e -10°C e a pressao e 0,74 atm (75 kPa). 
Calcule: 

2.2.1. A quantidade de helio contida na balao, a partida. 

2.2.2. A quantidade de helio que deveria ser retirada do balao a altitude h para ele conservar 
o volume de 300 m3 que tinha inicialmente. 

2He 7N Hel 

R (constante dos gases ideais) =0,082 atm dm3 K-1 mol-1 =8,3 J K-1 mol-1 

3.	 Encerram-se 0,010 mol de N20 4(g) e 0,020 mol de N02(g) num recipiente de capacidade fixa 1,0 L 
e aquece-se 0 recipiente ate a temperatura de 100°C. A esta temperatura e atingido um estado 
de equilibrio entre os dois gases, de acardo com a equa9ao: 

Kc =0,211 (a 100°C) 

3.1.	 Atingido 0 equillbrio, qual dos gases, N20 4 ou N02, registou um aumento de quantidade em 
relac;ao ao estado inicial? Justifique. 

3.2.	 A reac9ao N20 4(g) ~ 2 N02(g) e endotermica. ° valor da con stante de equilibria a 
temperatura de 200°C e igual, maior ou menor do que 0,211? 

3.3. Calcule K~, a 100°C, para 0 equilibrio descrito por 2 N02(g) --fi~ N20 4(g). 

4.	 Considere as seguintes equac;oes de redu9ao e os respectivos potenciais normais de electrodo 
(potenciais de reduc;aa). 

Cr20?- + 14 H+ + 6 e- ~ 2 Cr3+ + 7 H20 EO (Cr20 ?- I Cr3+) = 1,33 V 

Mn04 + 8 H+ + 5 e- -+ Mn2+ + 4 H20 EO (Mn04 I Mn2+) = 1,52 V 

4.1.	 Qual dos ioes, Cr20~- ou Mn04' tem maior poder oxidante em identicas condir;5es? 
Justifique com base nos dados. 

4.2.	 Uma soluc;ao aquosa de K2Cr207 0,10 mol dm-3 reagiu com uma solu9ao aquosa de Fe2+, 
com rendimento 100%. 
Calcule 0 volume de solu9ao de K2Cr207 gasto, sabendo que nessa reac9ao quimica se 
transferiram 3,0 x 10-2 mol de electroes. 

EO (Fe3+/Fe2+) =0,77 V 

142.Vl/5	 v.s.f.f. 



III
 

[_ Apresen!e !odos os dlculos que efectuar. 

Urn grupo de alunos pretendia deterrninar um valor medio da constante de acidez do acido acetieo 

ou etan6ico (CH3COOH), a uma dada temperatura, a partir de medif;:oes do pH de tres soluc;:oes 

aquosas deste acido. 

o professor forneceu-Ihes dois frascos: um com 100,0 cm3 de uma solu~o aquosa de acido 

acetico de concentrac;:ao 0,057 mol dm··3 e 0 outro com 100,0 cm3 de uma soluyao aquosa de acido 

acetico de concentrac;:ao 0,20 mol dm-3 . 

Escolheram preparar uma soluc;:ao de acido acetico de concentra~o 0,10 mol dm-3. 

1.	 Nas proposic;:oes seguintes encontram-se descritos procedimentos para a preparac;:ao rigorosa da 
soluc;:ao aquosa de acido acetico de concentrac;:ao 0,10 mol dm-3 . 

Seleccione a proposic;:ao correspondenle ao procedimento mais correcto. 

(A)	 Utilizou-se uma pipeta volumetrica de 25 mL, por duas vezes, para transferir 50,0 cm3 da 
soluc;:ao aquosa de acido acetico 0,20 mol dm-3 para uma proveta de 100 mL e juntou··se agua 
destilada ale a marca de 100 mL. 

(8)	 Com uma pipeta volumetrica de 50 mL, transferiu-se para um gobele 50,0 cm3 da soluyao 
aquosa de acido aeetieo 0,20 mol dm-·3, soprando na pipeta para esvazia-Ia completamente. 

(C)	 Utilizou-se uma pipeta volumetrica de 50 mL para transferir 50,0 cm3 da soluc;:ao aquosa de 
aeido acetico 0,20 mol dm-3 para um balao volumetrico de 100 mL e juntou-se agua destilada 
ate ao trac;:o de aferic;:ao, homogeneizando a soluc;:ao. 

(0)	 Transferiu-se com uma proveta 50,0 cm3 da soluc;:ao aquosa de acido acetico 0,20 mol dm-3 

para um gobele que ja tinha 50,0 em3 de agua destilada e agitou-se com uma vareta. 

2.	 Os 81unos registararn num quadro os valores do pH das tres soluc;:oes, medidos experimentalmente. 

Concentrac;:ao da 

solu~ao I mol dm- 3 
pH 

0,057 3,0 

0,10 2,9 

0,20 2,7 

2.1.	 Escreva a equac;:ao quimica que traduz a ionizac;:ao do acido acetico em soluc;:ao aquosa. 

2.2.	 Qual e a concentraC;:8o do iao acetato, na soluc;:ao aquosa de acido acetico 0,10 mol dm-3? 

2.3.	 Caleule, atendendo aos valores registados no quadro, um valor medio para Ka do acido 
acetico it temperatura a que e realizada a experiencia. 

Considere: 3,0 =- log 1,0 x 10-3
; 2,9 =- log 1,2 x 10-3 ; 2,7 =- log 2,0 X 10-3 

FIM 
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CRITERIOS DE CLASSIFICACAo 

Criterios Gerais 

•	 A sequencia de resoluc;ao sugerida para cada item deve ser interpretada como uma' das 
sequencias possiveis. Devera ser atribuida a mesma cotac;ao se, em alternativa, for 
apresentada outra, igualmente correcta. 

•	 As cotac;6es 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 
anterior, devera atribuir-se ao item em questao a cotac;ao integral. 

•	 A ausencia de unidades ou a indica<;ao de unidades incorrectas, no resultado final, tera a pena
liza<;ao de um ponto. 

•	 as erros de calculo terao, no maximo, a penalizac;ao de 10% da cota<;ao total do item. 

Criterios Especificos 

VERSAO 2 

1.	 B 1. D 10 pontos 

2. CeO - Falsas; A e B -- Verd	 2. CeO - Falsas; A e B - Verd. 10 pontos 

3. A - e; B - b; C - d	 3. A - d; B - b; C - e.......................... 10 pontos
 

4. 0	 4. C........................................................ 10 pontos
 

5. A	 5. A 10 pontos 

6. B................... 6. 0	 10 pontos
 

Nas respostas as quest6es 1, 4, 5 e 6, se 0 examinando apresentar mais do que uma opc;ao, a 
cota<;ao sera zero. 

Na resposta a questao 2, atribuir a: 

Uma c1assificac;ao correcta .. 1 ponto 
Duas classifica<;6es correctas . 3 pontos 
Tres c1assificac;6es correctas .. 6 pontos 
Quatro classifica<;6es correctas 10 pontos 

Na resposta a questao 3, atribuir a:
 

Uma correspondencia correcta ....... 3 pontos
 
Duas correspondencias correctas .. 6 pontos
 
Tres correspondencias correctas '" 10 pontos
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1. . . 35 pontos 

1.1. 1= 2,17 x 10-18 J 5 pontos 

1.2. 

E ::: h v 

Calculo de v 

v (ionizante) > 

Conclusao 

v (visivel) 

3 pontos 

5 pontos 

3 pontos 

4 pontos 

15 pontos 

1.3. 

E = I + Ec 

Ec (1 e-) = 

E = 2,64 x 

4,65 x 10-19 J 

10-18 J 

. 

. 

. 

3 pontos 

4 pontos 

3 pontos 

10 pontos 

1.4. n = 4 pa ra n = 3 .. 5 pontos 

2 . 35 pontos 

2.1. 20 pontos 

2.1.1. 

2.1.2. 

CI2 (2 + 8) 

.. 

A - CI2 

B- N2 

C - He 

Nao atribuir cota90es parcelares. 

. 

. 

10 pontos 

10 pontos 

2.2. 15 pontos 

2.2.1. n = 1,2 x 104 mol 

PV = nRT 

Calculo de n = 1,2 x 104 moL.... 

.. 

3 pontos 

4 pontos 

7 pontos 

2.2.2. !1n = 2,0 x 103 mol 

P'V' = n'RT' 

P' = 0,74 atm; V = 300 m3; 

T' = 263K 

Calculo de n' = 1,0 x 104 mol 

t<.n = 2,0 v: 103 mol 

.. 

Ua cotado) 

3 pontos 

3 pontos 

2 pontos 

8 pontos 

3 . 20 pontos 

3.1. N02 (3 + 7) .. 10 pontos 

3.2. Maior .. 5 pontos 

3.3 

K,=_1c K 
c 

. 

.. 

3 pontos 

5 pontos 

K~ = 4,74 . 2 pontos 
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4.1. 

4.2. 

MnO" (2 + 8) 

V =50 crn3 

Calculo de n (Cr20~--) =5,0 x 10 1 mol 

Calculo de V =50 cm3 

. 

. 

6 pontos 

4 pontos 

. 

10 pontos 

10 pontos 

20 pontos 

III 

1. c . 8 pontos 

2 

2.1. 

. 

5 pontos 

22 pontos 

2.2. 

2.3. 

pH =2,9 ~ [H30+] = 1,2 x 10-3 mol dm-3 

[CH 3COO-] = [H 30+] =1,2 x 10-3 mol dm-3 

pH ::= 3,0 ~ Calculo de Ka = 1,8 x 10.-5 

pH = 2,9 ~ Calculo de K~ = 1,5 x 10--5 

pH =2,7 ~ Calculo de K~ =2,0 x 10- 5 

Calculo de Ka (medio) =1,8 x 10 5 

. 

.. 

. 

. 

. 

.. 

3 pontos 

4 pontos 

3 pontos 

1 ponto 

3 pontos 

3 pontos 

7 pontos 

10 pontos 
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