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DADOS NECESSÁRIOS À RESOLUÇÃO DA PROVA
Vm (PTN) = 22,4 L/mol

Grupo I

(8 valores)

I.1. Sabendo que os átomos são partículas com uma dada massa e um dado tamanho:
I.1.1. Apresente a definição de unidade de massa atómica.
I.1.2. Comente a seguinte frase: “Todos os átomos de um mesmo elemento possuem o
mesmo número de neutrões.”
I.1.3. Apresente a definição de raio atómico.
I.1.4. Explique porque é que um átomo de fósforo é maior que um átomo de enxofre.
I.1.5. Considerando o átomo de flúor, F(g), e o ião fluoreto, F‒(g), indique qual das partículas
apresenta uma dimensão maior. Justifique.

I.2. Considere o hidrogénio atómico no estado gasoso.
I.2.1. Comente a seguinte frase: “O espetro de emissão do átomo de hidrogénio é um
espectro de riscas“.
I.2.2. O esquema seguinte representa os vários níveis de energia para o eletrão no átomo
de hidrogénio, bem como algumas transições eletrónicas.
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I.2.2.1. Quais das transições dizem respeito a uma emissão? Justifique.
I.2.2.2. Calcule a energia envolvida na transição Y.
I.2.2.3. Qual é a energia necessária para remover o eletrão do átomo de hidrogénio, se ele
estiver no segundo estado excitado? Apresente os cálculos.
I.2.2.4. Represente no esquema uma transição eletrónica associada à série de Balmer,
justificando a sua resposta.

I.3. Sabendo que a distribuição dos eletrões em átomos polieletrónicos obedece a um
conjunto de princípios e regras, indique, de entre as configurações eletrónicas
seguintes:
A. 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 3s1;

B. 1s2 2s2 2px0 2py0 2pz2 3s0

C. 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 3s0;

D. 1s2 2s2 2px0 2py1 2pz0 3s0

E. 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s3;

F. 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s1

I.3.1. a que viola o Princípio da Energia Mínima, justificando a resposta.
I.3.2. a que viola o Princípio de Exclusão de Pauli, justificando a resposta.
I.3.3. a que viola Regra de Hund, justificando a resposta.
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I.4. Uma das propriedades atómicas que varia regularmente ao longo da Tabela Periódica
é a Energia de Ionização.
I.4.1. Explique como varia, em regra, a energia de ionização ao longo de um grupo da
Tabela Periódica.
I.4.2. Apresente uma definição para a 2ª energia de ionização de um átomo, referindo o
estado da matéria em que a substância se encontra.
I.4.3. Comente a seguinte afirmação “A energia de ionização do ião potássio, K+(g), é
superior à energia de ionização do potássio atómico, K(g)”.

Grupo II

(2 valores)

II.1. Considere as seguintes espécies moleculares:
A – F2;

B – Br2;

C – H2S;

D – AsH3;

E – SiH4

II.1.1. Com base na Regra do Octeto apresente as representações (estruturas) de Lewis de
cada molécula.
II.1.2. Das duas espécies moleculares representadas em A e B, preveja qual apresentará
maior comprimento de ligação entre os átomos constituintes.
II.1.3. Estabeleça a geometria molecular das espécies C, D e E. Justifique a sua resposta.

II.2. A emissão de monóxido de carbono (CO) para a atmosfera constitui um problema
ambiental. Calcule, que volume deste gás é libertado na atmosfera, quando são
emitidos em condições PTN 60 g do gás.

Grupo III

(3 valores)

No início de uma reação há 0.249 moles de N2, 3.21 x 10-2 moles de H2 e 6.42 x 10-4 moles
de NH3 num vaso reacional com capacidade de 3.50 L, à temperatura de 200ºC. A esta
temperatura a constante de equilíbrio da reação traduzida pela equação química [1] é 0.65.
N2 (g) + 3H2 (g)  2NH3 (g)

[1]

III.1. Diga, justificando: se o sistema está em equilíbrio. Em, caso negativo preveja em que
sentido irá evoluir.
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III.2. Considere que o sistema está em equilíbrio e que o valor de ∆Hº é - 92,6 kJ.
Diga, justificando, como evolui o sistema se:
III.2.1. aumentar a concentração de azoto;
III.2.2. diminuir o volume do reator onde ocorre a reação;
III.2.3. diminuir a temperatura.

Grupo IV

(3 valores)

IV. Considere, a 25ºC, as seguintes soluções aquosas:
A – Ácido fosfórico (H3PO4)
B – Ácido iodídrico (HI) 0,5 moldm-3
C – Hidróxido de potássio (KOH) 0,2 moldm-3
D – Amoníaco (NH3) 1,0 moldm-3
E – Sulfato de magnésio (MgSO4)
F – Ião Amónio (NH4+)
Kb(NH3) = 1,8 x 10-5; Kw(25ºC) = 1 x 10-14
IV.1. Identifique a(s) solução(ões) aquosa(s) de bases.
IV.2. Indique o significado de par ácido-base conjugado e dê um exemplo.
IV.3. Indique os significados de “ácido monoprótico” e “ácido triprótico” e dê um exemplo
de cada.
IV.4. Calcule o pH das soluções B e D.

Grupo V

(2 valores)

V.1. Considere uma solução saturada de iodeto de prata a 25ºC (Kps = 8,3 x 10-17).
V.1.1. Escreva a equação que traduz o equilíbrio de solubilidade do iodeto de prata.
V.1.2. Determine a solubilidade do iodeto de prata em água.
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Grupo VI

(2 valores)

VI. Considere a seguinte equação de oxidação-redução:

MgCl2 (aq)

Mg (s) + Cl2 (g)

VI.1. Indique a variação do número de oxidação das espécies intervenientes.
VI.2. Escreva a semi-equação de redução e a semi-equação de oxidação.
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