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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO EXAME E P-FÓLIO  
 

8 DE FEVEREIRO DE 2011 
 
 

GRUPO 1 

Neste grupo de questões inscreva uma cruz no quadrado que precede a resposta que considera 
correta 

1. Complete corretamente as seguintes afirmações  

A. O raio atómico do potássio é maior do que o do sódio porque o potássio tem …. 

   … maior carga nuclear. 

   … maior núcleo.  

   … maior número de níveis de energia ocupados. 

   … maior primeira energia de ionização. 

 
B.  O gráfico seguinte representa a variação …. 

   … da 1ª energia de ionização. 

   … do ponto de fusão.  

   … do raio atómico. 

   … da electronegatividade.  

 
C.  A temperatura de uma qualquer espécie química é uma medida …. 

   … da energia cinética média das partículas que reagem. 

   … da energia cinética média das partículas.  

   … da energia de ativação. 

   … da energia cinética necessária para que ocorra uma reação.  

 
 

2. Num recipiente fechado colocaram-se 10 mol de H2 (g) e 7 mol de O2 (g) e provocou-se a 
reação química completa traduzida por: 2     2  . Considerando que a 
reação tem um rendimento de 100%, selecione a afirmação correta:  

 

   A.  Cada mole de   origina 1 moles de  . 

    B.  No fim da reação o recipiente contém apenas  .  

   C.  A quantidade de   obtida é 17 mol. 

   D. No fim da reação ainda existem 2 mol de  .  

   E.  O reagente limitante é  .  
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3. Qual das seguintes combinações descreve o efeito de um catalisador?  
 

 ENERGIA DE ATIVAÇÃO ENTALPIA DE REAÇÃO 

  A. Diminui Diminui 

  B. Diminui Aumenta 

  C. Não se altera Diminui 

  D. Diminui Não se altera 

 
 
4. Qual dos seguintes fatores não afeta a velocidade de uma reação? 

   A.  Concentração dos reagentes. 

   B.  Energia cinética dos reagentes.  

   C.  Energia de ativação da reação. 

   D. Variação de entalpia da reação.  

 
 
5. Qual das reações deve apresentar uma maior variação de entropia.(6) 

 

   A. 2 .     C.   

   B.  .     D.  . 

 
 
 
6. Considere a variação de entalpia padrão das reações de formação de   e  , 

traduzidas pelas equações químicas seguintes 
 

                              ∆  242   
 

                              ∆  286   
 
Selecione a alternativa que completa corretamente a afirmação 
 

A variação de entalpia molar padrão associada à vaporização da água é … 
 

   A.   … + 242 kJ mol-1. 

    B.  … − 286 kJ mol-1.  

   C.  … − 528 kJ mol-1. 

   D. … 0 kJ mol-1. 

   E.  … + 44 kJ mol-1. 
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GRUPO 2 

 
1. Explique o significado da seguinte afirmação: 

A depressão crioscópica é uma propriedade coligativa 
 

As propriedades coligativas de soluções são todas as propriedades que só dependem do 

número de partículas do soluto em solução e não da natureza das partículas do soluto. A 

depressão crioscópica é por defina por  ∆ , onde m é a molalidade do soluto 

(concentração expressa em unidades molal) e Kf a constante molal de depressão crioscópica, 

expressa em unidades °C/m. Como a modalidade é o nº de moles de soluto por quilo de 

solvente, só depende do nº de partículas e não da sua natureza. Logo a depressão crioscópica 

é uma propriedade coligativa  

 

 
2. Justifique a seguinte afirmação  

Se a dissolução de um sal ocorrer com absorção de energia, então a sua 

solubilidade aumenta com a temperatura. 

 
A afirmação é verdadeira. Se a dissolução ocorre com absorção de energia então é 

endotérmica no sentido direto. Se a temperatura aumenta, de acordo com o Princípio de Le 

Chatelier a reação progride no sentido de contrariar esse aumento e absorve energia. Então 

a constante de solubilidade assim como a solubilidade aumenta.  

 
 
3. À temperatura de 25 , o pH de uma solução obtida a partir da dissolução de amoníaco (NH3) 

em água é igual a 10. Justifique a seguinte afirmação 

A concentração do ião  na solução preparada é igual a    

 

De acordo com o enunciado   . Por outro lado à temperatura de 

25 °C sabemos que 14, ou, neste caso concreto 14 10 4. Por 

outro lado , ou seja, 4  ou  10   . 

Assumindo a dissolução total então a concentração do ião hidróxido  é igual à 

concentração do ião amónio . 
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GRUPO 3  

 
1. O carbonato de cálcio decompõe-se por aquecimento, em dióxido de carbono e óxido de cálcio. 

Em sistema fechado, a 800 , estabelece-se um equilíbrio ao qual corresponde a pressão 

parcial de dióxido de carbono p(CO2) = 1,6 atm.  

            ∆ 0 

 

a. Determine o valor da constante de equilíbrio Kp.  

Trata-se de um equilíbrio heterogéneo, em que o único componente gasoso é o CO2, sendo 

os restantes sólidos. Logo    1,16 

 

b. Calcule a quantidade de CO2 presente no equilíbrio  

Admitindo que o CO2 se comporta como um gás ideal,  e , e por 

substituição:   ,
,

1,32 10  

 

c. Indique, justificando, que alteração prevê na concentração de CO2 no equilíbrio, quando a 

temperatura do sistema reacional aumentar. 

Se a temperatura aumentar, de acordo com o Princípio de Le Chatelier,  o equilíbrio desloca-

se no sentido que contraria essa perturbação até se estabelecer novo equilíbrio. Como a 

reação é endotérmica (ΔH>0) por aumento da temperatura o equilíbrio desloca-se no sentido 

direto, aumentando a concentração de CO2 

 

 

2. Considere a seguinte reação 2  2  2 . Foram efetuadas várias 

experiências cujos resultados se apresentam na tabela seguinte:  

 

Exp. Nº   /  

1 0,10 0,10 0,10 

2 0,20 0,10 0,20 

3 0,10 0,20 0,40 

4 0,30 0,10 0,30 

5 0,10 0,30 0,90 
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a. Determine a lei de velocidades para a reação.  

Pelas experiências nºs 1 e 2 verifica-se que é de ordem 1 em relação a H2. 

 

Pelas experiências nºs 1 e 3 verifica-se que é de ordem 2 em relação a NO. Note que à 

duplicação na concentração de NO corresponde o quádruplo da velocidade.  

Logo  

 

b. Calcule o valor da constante de velocidade. 

Nota: No caso do p-fólio onde esta é a única pergunta, a resposta necessita que se determine 

primeiro a equação de velocidades e só depois é que se pode calcular o valor da constante; traduz-

se na junção das duas alíneas. 

 

Por substituição dos valores 0,10  0,1  0,1   

 
0,10 
0,103 

100 2 2 1 

 

c. Considere o gráfico seguinte e indique:  

 

 

i) A energia dos reagentes e dos produtos 

A energia dos reagentes é igual a 21 

kcal/mol e a dos produtos de reação é 

igual a 13 kcal/mol. 

 

 

ii) A energia de ativação da reação inversa 

A energia de ativação da reação inversa é 

25 kcal/mol e resulta da diferença entre 

38 e 13 kcal/mol 

iii) Do ponto de vista energético, como 

classifica a reação direta 

Trata-se de uma reação exotérmica pois a 

diferença de entalpias entre os produtos 

da reação (13 kcal/mol) e os reagentes 

(21 kcal/mol)= é negativa, indicando que 

há uma libertação de energia e portanto é 

exotérmica 
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3. Considere as reações traduzidas pelas seguintes equações:  

3 8   2  6  7  

6 14   2  3  7  

 

Dados: Potenciais normais de elétrodo: 

/  1,36  

2 7
2 / 3  1,33   

/  0,80  

2/ 2 2 4  0,49  
3 /  1,66  

 

a. A partir dos valores dos potenciais normais de elétrodo justifique o sentido mais favorável 

para cada reação.  

 

Consideremos a 1ª reação, sabendo que  ∆ çã çã : 

∆ / /    

∆ 1,33 0,49 1,82    
 

Uma vez que este valor é positivo e ∆  ∆ , então a reação dá-se espontaneamente 

no sentido direto, que será o mais favorável.. 

 

Seguindo um raciocínio análogo, para a segunda reação: 

∆ / /    

∆ 1,33 1,36 0,03    
Sendo este valor negativo significa que a reação é espontânea no sentido inverso, que será o 

sentido mais favorável. 

 

b. Explique o que sucede em cada uma das situações: 

• Introdução de uma lâmina de prata numa solução aquosa de sulfato de alumínio; 

A reação será 3  3   e de acordo com os potenciais verifica-se 

que a prata tem uma maior tendência a reduzir-se (potencial maior). Logo esta reação não 

tem tendência a dar-se espontaneamente 

 

• Introdução de uma lâmina de alumínio numa solução aquosa de nitrato de prata.  
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A reação será   3    3  e de acordo com os potenciais verifica-se 

que a prata tem uma maior tendência a reduzir-se (potencial maior). Logo esta reação ocorre 

espontaneamente. 

 

As mesmas conclusões podem ser obtidas através de cálculos matemáticos, fazendo uso dos 

valores dos potenciais normais de elétrodo. 

 

 

GRUPO 4  
 

1. Aos hidrocarbonetos de cadeia aberta não ramificada, cujas fórmulas moleculares estão 

representadas por A., B., C. e D. faça corresponder os pontos de ebulição indicados em i., ii., 
iii. e iv.  

 

iv A.  i. + 36 °C 

iii B.  ii. + 81 °C 

i C.  iii. – 0,5 °C 

ii D.  iv. – 162 °C 

 

 

2. Considere a seguinte chave de resposta 

A. Alcano 

B. Alceno 

C. Alcino 

D. Saturado 

E. Não saturado 

 

E aplique-a a cada uma das alíneas seguintes, conforme exemplo: 

Exemplo:     etano  A, D 

i. ciclopropano A, E 

ii. propeno B, E 

iii. octano A, D 

iv. propino C, E  

v.  B, E 

vi.  B, E 
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3.  Apresente o nome IUPAC para cada uma das estruturas representadas  

a)  

 

4-etil-5-metil 2-hexeno 

b)  

 
 
 

Acetato de metilo 
 

 

 

4. Considere as seguintes representações 

i.  

ii.  

iii.  

iv.  

Indique qual dos compostos é um isómero:  

a) do ácido propanoico   i 
b) do propanal      iii 
c) da butanona     iv 

Isómeros são substâncias com o mesmo número de átomos mas organizados de forma 

diferente.  

Assim, um isómero do ácido propanóico – CH3CH2COOH – tem de ter na sua constituição 3 

átomos de carbono, 6 átomos de hidrogénio e 2 átomos de oxigénio. De acordo com as 

estruturas apresentadas no enunciado só a alínea i obedece a estes requisitos.  

Um isómero do propanal – CH3CH2COH – tem de ter na sua constituição 3 átomos de 

carbono, 6 átomos de hidrogénio e 1 átomo de oxigénio. De acordo com as estruturas 

apresentadas no enunciado só a alínea iii obedece a estes requisitos.  

Um isómero da butanona – CH3CH2COCH3 – tem de ter na sua constituição 4 átomos de 

carbono, 8 átomos de hidrogénio e 1 átomo de oxigénio. De acordo com as estruturas 

apresentadas no enunciado só a alínea iv obedece a estes requisitos.  

FIM 


