PROVAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
ESTUDANTES INTERNACIONAIS DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA
PROVA MODELO
EXAME DE QUÍMICA

Duração da Prova: 90 minutos

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Deve riscar aquilo que pretende que não seja classificado.
Para cada resposta, identifique o grupo e o item.
Apresente as suas respostas de forma legível.
Apresente apenas uma resposta para cada item.
A prova inclui uma Tabela de Constantes, um Formulário e uma Tabela Periódica.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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TABELA DE CONSTANTES
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FORMULÁRIO
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TABELA PERIÓDICA
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GRUPO I

A Tabela Periódica surgiu devido à crescente descoberta de elementos químicos e da consequente
necessidade de organização dos mesmos, de acordo com as suas propriedades, determinadas pela
estrutura eletrónica dos átomos.
No extrato da Tabela Periódica (TP) seguinte constam os símbolos de alguns elementos.

1. Das seguintes afirmações, relativas aos elementos Na, Ar e K, selecione a verdadeira.
(A) Os elementos Na e Ar possuem o mesmo número de eletrões de valência, uma vez que pertencem
ao mesmo período.
(B) Os elementos Na e K possuem o mesmo número de eletrões, por isso pertencem ao mesmo grupo
da TP.
(C) O raio atómico de Na é maior do que o raio atómico de Ar.
(D) A energia de ionização dos elementos Na e K é a mesma, uma vez que os elementos pertencem ao
mesmo grupo da TP.

2. Comente a seguinte afirmação.
“O zinco, 30 Zn , apesar da sua localização na TP, não é considerado um elemento de transição.”

3. Considere os elementos cobre, 29 Cu , e zinco, 30 Zn . Selecione a opção correta.
(A) Os elementos cobre e zinco pertencem ao bloco d.
(B) O elemento cobre pertence ao bloco p e o elemento zinco ao bloco d.
(C) O elemento zinco pertence ao bloco p e o elemento cobre ao bloco d.
(D) Os elementos cobre e zinco pertencem ao bloco f.
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GRUPO II

As propriedades das substâncias dependem, em larga medida, da natureza das ligações químicas das
unidades estruturais.

1. Selecione a opção que contém os termos que completam corretamente a seguinte frase.
A ligação _____ resulta da partilha de eletrões de valência deslocalizados pelos átomos, cuja
estabilidade resulta de interações entre os eletrões e os _______ dos átomos.
(A) iónica… núcleos
(B) metálica… núcleos
(C) iónica… cernes
(D) metálica… cernes

2. Indique, justificando, o tipo de ligação química que prevalece entre as moléculas da água, H2O.

3. De entre as moléculas de água, H2O, de dicloro, Cℓ2, e de brometo de hidrogénio, HBr, pode-se
afirmar que:
(A) As interações moleculares predominantes entre moléculas de HBr são ligações de hidrogénio.
(B) As ligações dipolo-dipolo são interações predominantes entre moléculas de Cℓ2 e de HBr.
(C) As moléculas de HBr podem estabelecer ligações de hidrogénio com as moléculas de H2O.
(D) As interações moleculares predominantes entre moléculas de Cℓ2 são as forças de London.
Selecione a opção correta.
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GRUPO III

Por processos de galvanoplastia é possível pratear um objeto como talheres feitos de ferro e controlar a
massa de prata depositada em cada talher objeto, tendo disponível, nomeadamente, o seguinte
material: objeto de ferro, placa de prata, pilha e amperímetro, de acordo com a figura.

1. Indique os componentes que funcionam como cátodo e como ânodo, justificando a sua opção.

2. Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte.
Durante o processo de galvanoplastia, …
(A) … a concentração de iões prata diminui na solução eletrolítica.
(B) … os iões prata são reduzidos a prata metálica.
(C) … a concentração de iões ferro aumenta na solução eletrolítica.
(D) … os iões ferro são reduzidos a ferro metálico.

3. Explique a deposição de prata sobre o objeto de ferro.
(Nota: não se esqueça de incluir na sua justificação a comparação dos potenciais-padrão de redução.)
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GRUPO IV

Os hidrocarbonetos de menor massa molecular que são utilizados como combustíveis são gases nas
condições PTN.
Se a pressão destes gases for suficientemente baixa, eles poderão ser considerados gases ideais.

1. A combustão do butano, C4H10, pode ser traduzida pela seguinte equação:

2 𝐶4 𝐻10 (𝑔) + 13 𝑂2 (𝑔) → 8 𝐶𝑂2 (𝑔) + 10 𝐻2 𝑂 (ℓ)
Na reação de 250 g de butano, o dióxido de carbono foi armazenado num recipiente de 400 L, de
capacidade fixa, e à temperatura de 16 °C.

1.1. Considere que todos os gases se comportam como gases ideais.
Determine a que pressão se encontra o dióxido de carbono nesse recipiente.
Apresente todas as etapas de resolução.

1.2. Indique, justificando a sua resposta, que alteração se pode prever na pressão do dióxido de
carbono armazenado se ocorrer diminuição da temperatura.

2. O etano, o propano e o butano têm pontos de ebulição diferentes, à pressão normal.
Considere p.e. o ponto de ebulição normal de cada um dos gases.
Selecione a opção correta.
(A) p.e.(butano) > p.e.(propano) > p.e.(etano)
(B) p.e.(etano) > p.e.(butano) > p.e.(propano)
(C) p.e.(propano) > p.e.(etano) > p.e.(butano)
(D) p.e.(butano) > p.e.(etano) > p.e.(propano)
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3. Considere a substância representada pela seguinte fórmula de estrutura:

Indique o nome IUPAC da substância representada.

4. Considere que a substância representada na questão anterior foi diluída em água.
Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte:
Relativamente às duas substâncias pode-se afirmar que, na interação entre as suas moléculas, …
(A) … as forças de dispersão de London são as predominantes.
(B) … se estabelecem ligações de hidrogénio.
(C) … as ligações dipolo-dipolo induzido são as predominantes.
(D) … se estabelecem ligações dipolo-dipolo.
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GRUPO V

A molécula de 1,2-dicloroeteno pode ser representada pela seguinte fórmula de estrutura.

1. Selecione a representação que contém os momentos dipolares de cada ligação corretos para esta
molécula.
(A)

(B)

(C)

(D)

2. Classifique a molécula de 1,2-dicloroeteno cuja fórmula de estrutura está representada acima quanto
à polaridade e identifique o número e o tipo de ligações polares e apolares (se existirem) que se
estabelecem entre os átomos constituintes.
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GRUPO VI

1. O composto propan-1-ol pode ser representado pela fórmula de estrutura seguinte.

Represente a fórmula de estrutura de um composto que forme um isómero de posição com o
composto propan-1-ol e escreva o respetivo nome IUPAC.

2. Considere o composto representado por:

Indique o nome IUPAC do composto representado.
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GRUPO VII

No início do século XX, a indústria de componentes elétricos estava em pleno crescimento e utilizava
como isolador elétrico uma resina secretada por um inseto exótico existente na Índia e na Tailândia.
Esta substância era natural mas escassa e cara.
Em 1907, Leo Hendrik Baekeland patenteou um processo que permitiu criar um plástico duro, insolúvel e
isolador elétrico – a baquelite.
A produção de baquelite começava com o aquecimento de fenol e metanal na presença de um
catalisador, como ácido clorídrico, criando um produto de condensação que podia ser moldado pelo
calor.
Um aquecimento ainda mais forte resultava num “último produto de condensação”, uma goma dura
porosa e com pouco uso, pois era quebradiça.
O passo inovador de Baekeland foi colocar o "último produto de condensação" num bakelizer que
aquecia o polímero a elevada pressão, suprimindo a formação de espuma que tornava o plástico
quebradiço.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bakelite (consultado a 2018-04-19)

1. A baquelite, devido às suas propriedades, pode ser utilizada como isolador elétrico.
Selecione a opção que identifica uma outra característica deste material plástico.
(A) Elevada condutividade térmica.
(B) Menor resistência à corrosão do que os metais.
(C) Fácil reciclagem.
(D) Elevada resistência ao impacto mecânico.

2. Selecione a opção que apresenta a fórmula de estrutura do fenol.

(A)

(B)

(C)

(D)
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3. Selecione a opção que contém os termos que completam, de forma sequencial, a frase seguinte.
O polímero resultante da reação entre o fenol e o metanal é um ______________. A baquelite, por
não fundir, é um ______________.
(A) termofixo … termofixo
(B) termoplástico … termoplástico
(C) termofixo … termoplástico
(D) termoplástico … termofixo

4. Em 1846, o químico suíço-alemão Christian Friedrich Schönbein patenteou um novo material
polimérico, a trinitrocelulose (ou nitrocelulose, ou ainda algodão-pólvora), obtido a partir da
celulose, um polímero existente nas plantas. A nitrocelulose era explosiva mas, ao contrário da
pólvora tradicional, não produzia nuvens de fumo ao explodir.
Das seguintes afirmações, selecione a opção correta.
(A) A baquelite é um polímero natural e a celulose um polímero artificial.
(B) A baquelite é um polímero sintético e a celulose um polímero natural.
(C) A baquelite e a celulose são polímeros sintéticos.
(D) A baquelite e a celulose são polímeros naturais.

FIM
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Cotações

GRUPO I
1. ...................................................... 8 pontos

GRUPO V
1. .................................................. 8 pontos

2. .................................................... 12 pontos

2. .................................................. 8 pontos
----------------16 pontos

3. ...................................................... 8 pontos
----------------28 pontos
GRUPO II
1. ...................................................... 8 pontos
2. .................................................... 12 pontos

GRUPO VI
1. .................................................. 8 pontos
2. .................................................. 8 pontos
----------------16 pontos

3. ...................................................... 8 pontos
----------------28 pontos
GRUPO III
1. .................................................... 12 pontos
2. ...................................................... 8 pontos
3 . ................................................... 12 pontos

GRUPO VII
1. .................................................. 8 pontos
2. .................................................. 8 pontos
3. .................................................. 8 pontos
4. .................................................. 8 pontos

----------------32 pontos
GRUPO IV
1.1. ................................................. 12 pontos

Total

----------------32 pontos
-----------------200 pontos

1.2. ................................................. 12 pontos
2. ...................................................... 8 pontos
3. ...................................................... 8 pontos
4. ...................................................... 8 pontos
----------------48 pontos
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