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VERSÃO 1

Na sua folha de respostas, indique
claramente a versão da prova.

A ausência desta indicação implicará a
anulação de todo o GRUPO I.



A Prova é constituída por três Grupos, I, II e III.

• O Grupo I inclui 6 itens de resposta fechada.

• O Grupo II inclui 4 questões de resposta aberta, envolvendo cálculos
e/ou pedidos de justificação.

• O Grupo III inclui 2 questões de resposta aberta e 1 item de resposta
fechada, relativos a uma actividade experimental.

Nas respostas aos itens do Grupo II serão aplicáveis as seguintes
penalizações gerais:

• um ponto, nos itens em que ocorram erros nos resultados das
operações matemáticas.

• um ponto, nos itens em que o resultado final não apresente unidades
ou apresente unidades incorrectas.
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I

1.  As propriedades dos elementos estão relacionadas com a estrutura electrónica dos respectivos
átomos.

Seleccione a afirmação verdadeira.

(A) Um dos electrões de valência do alumínio, 13A , no estado fundamental, tem número quântico
de momento angular = 2.

(B) O ião óxido, O2–, tem raio iónico superior ao do ião fluoreto, F–.

(C) Os elementos de número atómico 10 e 18 pertencem ao mesmo período da Tabela Periódica.

(D) Existe um valor mínimo do comprimento de onda para a radiação que provoca efeito fotoeléctrico
num dado metal.

(E) Átomos de hidrogénio excitados emitem apenas radiações infravermelhas ao regressarem ao
estado fundamental.

8O                9F

2. O modo como os átomos se ligam para formar uma molécula caracteriza a geometria dessa
molécula e condiciona as suas propriedades. 

Seleccione a afirmação verdadeira.

(A) No ião peróxido, O2
2–, o comprimento de ligação é menor do que na molécula de oxigénio, O2.

(B) As moléculas BH3 e NH3 têm o mesmo tipo de geometria molecular.

(C) A molécula do metano, CH4, é polar, enquanto a do peróxido de hidrogénio, H2O2, é apolar.

(D) No ião NO3
–, todas as ligações azoto-oxigénio são simples.

(E) O ião amónio, NH4
+, e a molécula do tetraclorometano, CC 4, têm o mesmo tipo de geometria

molecular.

1H          5B          6C          7N          8O          17C

•• Escreva na sua folha de respostas a letra correspondente à alternativa
correcta que seleccionar para cada item.

•• A indicação de mais do que uma alternativa implica cotação nula para o
item em que tal se verifique.

•• Não apresente cálculos e/ou justificações.

V.S.F.F.
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3. A elevação ebulioscópica e a depressão crioscópica são exemplos de propriedades coligativas das
soluções.

Seleccione a afirmação verdadeira.

(A) Para a mesma massa de um dado solvente, e diferentes quantidades de um mesmo soluto, a
elevação ebulioscópica é maior na solução que tiver menor quantidade de soluto.

(B) Quanto mais concentrada for uma solução aquosa de cloreto de sódio, menor será a sua
temperatura de solidificação.

(C) A depressão crioscópica de uma solução é directamente proporcional à quantidade de
solvente.

(D) Quando se faz aumentar a molalidade de uma solução, a temperatura de ebulição da solução
diminui em relação à do solvente.

(E) À mesma temperatura, uma solução de soluto não volátil tem maior pressão de vapor do que
o respectivo solvente.

4. Considere as reacções químicas entre compostos orgânicos.

Seleccione a afirmação verdadeira.

(A) A reacção de um ácido carboxílico com um éter origina um éster.

(B) A oxidação moderada de um álcool primário origina uma cetona.

(C) As principais reacções em que os alcanos participam são reacções de adição.

(D) As reacções de substituição são características dos hidrocarbonetos insaturados.

(E) Os aldeídos podem originar, por oxidação, ácidos carboxílicos.
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5.  Três copos, (1), (2) e (3), contêm volumes iguais de soluções aquosas saturadas de nitrato de prata,
iodeto de prata e brometo de prata, respectivamente. Todas as soluções estão à temperatura de 25 ºC.

Seleccione a afirmação verdadeira.

(A) Se for adicionada à solução do copo (1), gota a gota, uma solução com igual concentração de
ião Br–(aq) e de ião I–(aq), ocorrerá primeiro a precipitação de AgBr.

(B) A concentração de iões nitrato, NO3
–(aq), no copo (1), é maior do que a concentração de iões

brometo, Br–(aq), no copo (3).

(C) A concentração da solução no copo (2) é maior do que a concentração da solução no copo (1).

(D) À mesma temperatura, a solubilidade em água do brometo de prata é menor do que a do iodeto
de prata.

(E) A uma dada temperatura, a solubilidade em água, s, do iodeto de prata depende do volume de
água utilizado.

Ks (AgNO3, a 25 ºC) > 1

Ks (AgI, a 25 ºC) = 8,5 × 10–17

Ks (AgBr, a 25 ºC) = 5,4 × 10–13 

(1) (2) (3)

AgNO3(aq) AgI(aq) AgBr(aq)

V.S.F.F.
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6. Considere o equilíbrio químico, em sistema fechado, traduzido por

H2(g) + I2(g) →← 2 HI(g)               ∆H < 0

Seleccione a afirmação verdadeira.

(A) Mantendo constantes a temperatura e a pressão, a reacção de formação de HI(g) a partir de
H2(g) e I2(g) ocorre sem realização de trabalho.

(B) Mantendo constantes a temperatura e a pressão, não ocorrem trocas de energia com o meio
exterior, durante o processo de evolução para o equilíbrio.

(C) Aumentando a pressão a que está submetido o sistema, e mantendo constante a temperatura,
o equilíbrio evolui no sentido de produzir maior quantidade de HI(g).

(D) Aumentando a temperatura do sistema, mantendo constante a pressão, o valor da constante
de equilíbrio aumenta.

(E) Se o volume do sistema duplicar, mantendo constante a temperatura, a quantidade de HI(g)
diminui.
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II

1.  Quando um electrão de um átomo transita de um nível de energia para outro, há emissão ou
absorção de energia, o que pode ocorrer sob a forma de radiação electromagnética.

1.1. Considerando o ião monoelectrónico 3Li2+, mostre que a frequência da radiação emitida
quando o electrão transita do nível de energia n = 3 para n = 1 é igual a 2,63 × 1016 Hz.

1.2.  A energia mínima necessária à remoção de electrões do metal magnésio, 12Mg, é 738 kJ mol–1.
Determine a energia cinética de um electrão de valência ejectado da superfície do magnésio
se sobre ela incidir a radiação referida em 1.1.

1.3. Classifique a seguinte afirmação como verdadeira ou falsa, justificando a sua resposta:

«Quanto maior for a intensidade da radiação incidente num metal, maior será a energia
cinética de cada electrão ejectado por efeito fotoeléctrico.»

En (energia do electrão num átomo ou ião monoelectrónico) = J

Z = número atómico

n = número quântico principal

h (constante de Planck) = 6,63 × 10–34 J s

NA (constante de Avogadro) = 6,02 × 1023 mol–1

– 2,18 × 10–18 × Z 2
—————————

n2

Apresente todos os cálculos que efectuar.

V.S.F.F.
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2. O cloro é preparado industrialmente pela electrólise de uma solução concentrada de cloreto de
sódio. Esta reacção é traduzida por

2 NaC (aq) + 2 H2O( )  → 2 NaOH(aq) + H2(g) + C 2(g)

2.1. Pretende-se produzir cloro por electrólise de uma solução de 585 g de cloreto de sódio em
1,00 kg de água.

Determine a quantidade de NaOH(aq) obtida, admitindo que a reacção tem um rendimento de 90%.

2.2. Armazena-se uma amostra constituída por iguais quantidades de H2(g) e C 2(g) num
recipiente de capacidade fixa igual a 200 dm3 (onde previamente se fez o vácuo) à
temperatura de 2800 ºC e à pressão de 1,26 atm.
Os dois gases reagem entre si, estabelecendo-se o equilíbrio químico traduzido por

H2(g) + C 2(g) →← 2 HC (g)

No estado de equilíbrio, a 2800 ºC, a pressão parcial de HC (g) é 1,10 atm.

2.2.1. Determine a quantidade total de gás presente na mistura inicial de H2(g) e C 2(g).

2.2.2. Calcule o valor da constante de equilíbrio, Kp (p em atm), à temperatura considerada.

Ar (H) = 1,0        Ar (O) = 16,0        Ar (Na) = 23,0        Ar (C ) = 35,5

R (constante dos gases ideais) = 0,082 atm dm3 mol−−1 K–1

3. À temperatura de 25 ºC, uma solução aquosa de nitrato de cálcio, Ca(NO3)2(aq), de volume
200 cm3, tem uma concentração de Ca2+(aq) igual a 2,0 × 10–4 mol dm–3.

Adicionam-se a esta solução, sem variação de temperatura, pequenas quantidades de carbonato
de sódio, Na2CO3, sólido, não ocorrendo variação apreciável de volume.

3.1. Escreva a equação química que traduz a dissolução do carbonato de cálcio em água.

3.2. Determine a partir de que massa de carbonato de sódio adicionado começa a precipitação do
carbonato de cálcio.

Ks (CaCO3, a 25 ºC) = 8,7 × 10–9

M (Na2CO3) = 106 g mol–1
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4.  Prepara-se um determinado volume de solução aquosa de ácido propanóico, de concentração 0,10
mol dm–3, a 25 ºC. O equilíbrio que se estabelece é traduzido por

CH3CH2COOH(aq) + H2O( ) →← CH3CH2COO–(aq) + H3O
+(aq)

4.1. Justifique que se trata de um equilíbrio ácido-base, e indique os pares conjugados
ácido-base respectivos.

4.2. Determine a concentração de H3O
+(aq) neste equilíbrio (utilize as aproximações que

considerar aceitáveis).

4.3. A concentração da solução de ácido propanóico foi confirmada titulando, a 25 ºC, 20 cm3 desta
solução com uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 0,050 mol dm–3.

4.3.1. Calcule o volume de solução de hidróxido de sódio que se terá gasto nesta titulação
até se atingir o ponto de equivalência.

4.3.2.  Escolha, dos indicadores referidos no quadro junto, o mais apropriado para esta titulação.

Justifique a sua escolha, de acordo com a solução obtida no ponto de equivalência.

Ka (CH3CH2COOH, a 25 ºC) = 1,4 × 10–5

Zona de viragem

3,1 – 4,5

4,2 – 6,3

8,3 – 10

Indicador

Alaranjado de metilo

Vermelho de metilo

Fenolftaleína

V.S.F.F.
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III

Com o objectivo de comparar o poder redutor de metais, um grupo de alunos realizou alguns ensaios
com amostras de cobre, magnésio e zinco. Usaram soluções aquosas contendo iões dos mesmos
metais, além de uma solução aquosa de ácido clorídrico.
Todas as soluções tinham concentração 1,0 mol dm–3 e os ensaios foram realizados à temperatura de
25 ºC. Na figura seguinte estão esquematizados os ensaios que realizaram, numerados de 1 a 9.
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1. Descreva o que aconteceu nos ensaios 1 e 5.

2.  Escreva a equação química que traduz a reacção que ocorreu no ensaio 6.

3.  Com base nos resultados dos referidos ensaios, seleccione a afirmação verdadeira.

(A) O facto de Zn(s) reduzir Cu2+(aq) permite concluir que  E0 (Zn2+(aq) / Zn(s))  é maior do que
E0 (Cu2+(aq) / Cu(s)). (Ensaio 7)

(B) Na reacção entre Mg(s) e Cu2+(aq) ocorre oxidação de Cu2+(aq). (Ensaio 4)

(C) O facto de Cu(s) não reduzir H+(aq) permite concluir que  E0 (Cu2+(aq) / Cu(s))  é maior do que
E0 (H+(aq) / H2(g)). (Ensaio 3)

(D) O gás libertado na reacção entre Zn(s) e HC (aq) é o cloro, C 2(g). (Ensaio 9)

(E) O facto de Zn(s) não reagir com Mg2+(aq) permite concluir que o zinco tem maior poder redutor
do que o magnésio. (Ensaio 8)

E0 = potencial padrão de eléctrodo

FIM

V.S.F.F.
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COTAÇÕES

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.  ................................................................................................................... 25 pontos

1.1. ..................................................................................... 19 pontos

1.2. ..................................................................................... 8 pontos

1.3. ..................................................................................... 8 pontos

2. ................................................................................................................... 30 pontos

2.1. ..................................................................................... 16 pontos

2.2. ..................................................................................... 14 pontos

2.2.1. ........................................................  4 pontos

2.2.2. ........................................................ 10 pontos

3. ................................................................................................................... 19 pontos

3.1. ..................................................................................... 7 pontos

3.2. ..................................................................................... 12 pontos

4. ................................................................................................................... 36 pontos

4.1. ..................................................................................... 7 pontos

4.2. ..................................................................................... 11 pontos

4.3. ..................................................................................... 18 pontos

4.3.1. ........................................................ 8 pontos

4.3.2. ........................................................ 10 pontos

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

1.  ................................................................................................................... 14 pontos

2. ................................................................................................................... 6 pontos

3. ................................................................................................................... 10 pontos
___________

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