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Provas de Acesso ao Ensino Superior para maiores de 23 anos 

 

Prova de Química 
   

   2013                                                                    Duração: 1h30min.; Tolerância: 30 minutos 

 

 
Parte I - Seleccione a única opção que permite obter uma afirmação correcta nas seguintes questões:                  (10x1,0) 

 
 

1. Qual das configurações eletrónicas seguintes pode corresponder a um átomo de carbono (6C) no estado fundamental? 
(A) 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 
(B) 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 
(C) 1s2 2s2 2px2 
(D) 1s2 2s1 2px2 2py1 

 
2. O átomo de carbono pertence ao: 

(A)    grupo III e ao período 3 
(B)    grupo IV e ao período 2 
(C)    grupo IV e ao período 3 
(D)    grupo II e ao período 2 

 

3. Os átomos dos isótopos 12 e 13 do carbono têm 
(A) números atómicos diferentes. 
(B) números de massa iguais. 
(C) igual número de eletrões. 
(D) igual número de neutrões. 

 

4. O átomo de carbono (6C) e o átomo de silicio (14Si) são elementos do mesmo grupo da Tabela Periódica, deste modo, 

(A)    o átomo de carbono tem um raio atómico maior do que o átomo de silício. 
(B)    o átomo de carbono tem um raio atómico menor do que o átomo de silício. 
(C)    o átomo de carbono tem um raio atómico igual do átomo de silício. 
(D)    não é possível relacionar o raio atómico destes elementos. 

 

5. O átomo de flúor (9F) e o átomo de cloro (17Cl) são elementos do mesmo grupo da Tabela Periódica, deste modo, por 
isso podemos afirmar que: 

(A)    o átomo de flúor tem energia de ionização superior à do átomo de cloro. 
(B)    o átomo de flúor tem energia de ionização inferior à do átomo de cloro. 
(C)   o átomo de flúor tem energia de ionização igual à do átomo de cloro. 
(D)    não é possível relacionar a energia de ionização destes elementos porque pertencem ao mesmo grupo da 

Tabela Periódica. 
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6. As moléculas de H2S e de H2O têm ambas geometria angular, apresentando o mesmo número de eletrões de 
valência. (8O; 16S) 

Na molécula de H2S existem, no total, __________ eletrões de valência, sendo __________ deles não ligantes. 
(A) oito ... dois 
(B) seis ... quatro 
(C) seis ... dois 
(D) oito ... quatro 

 

7. A água é uma espécie química anfotérica (ou anfiprótica), porque, em reacções de ácido-base, 
(A) se comporta sempre como um ácido. 
(B) se comporta sempre como uma base. 
(C) se pode comportar como um ácido ou como uma base. 
(D) nunca se comporta como um ácido nem como uma base. 

 
 
8. Numa solução aquosa neutra, a 25ºC, verifica-se a relação: 

 

 

 

 9. A reação de formação do SO3(g), a partir do SO2 (g) e de O2 (g) dá-se na presença de um catalisador cujo papel 
consiste em: 
(A) aumentar a quantidade de produto obtida. 
(B) aumentar a rapidez das reações direta e inversa. 
(C) tornar a reação completa. 
(D) tornar a reação mais extensa. 

 
10. O sulfureto de hidrogénio, H2S(g), é um gás incolor que tem um cheiro característico a ovos podres. O mau cheiro 
de uma solução contendo H2S(aq) pode ser removido pela adição de cloro, Cl2(aq), a essa solução. A reação que ocorre 
é traduzida por: 
 

H2S(aq) + Cl2(aq)  →←    S(s) + 2 HCl(aq) 

 

Quando se adiciona Cl2(aq) a um sistema em equilíbrio, a reação _________é favorecida, ___________ o cheiro a ovos 
podres. 

(A)    inversa…..aumentando 
(B)    inversa…..diminuindo 
(C)    directa…..aumentando 
(D)    directa…..diminuindo 
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Parte II.   
 
1. O amoníaco (NH3), é uma substância inorgânica importante, sendo um dos compostos de azoto melhor 

conhecidos. Obtém-se industrialmente através do processo de Haber-Bosch, fazendo reagir em condições 

apropriadas hidrogénio e azoto gasosos. A síntese do amoníaco pode ser representada pela seguinte equação 

química não acertada: 

N2 (g)  +  H2 (g)   →←        NH3 (g) 

a) Acerte a equação química.                                                                      (0,5) 

b) Determine o número de átomos de azoto e de hidrogénio presentes em 3 mol de amoníaco.                            (1,0) 

c) Determine a quantidade máxima de amoníaco que pode ser obtido por reacção de 9,5 g de azoto (N2) com          

4,5 g de hidrogénio (H2).                                                                                                          (2,0) 

d) Suponha que na experiência referida na alínea c) se obtiveram 9,99 g de NH3. Determine o rendimento da 

reacção.                                                                                                                                                               (1,0) 

e) Preveja o sentido da evolução do sistema quando:                                                                                              (0,5) 

    1- aumenta a concentração de NH3 (g) 

    2- diminui a concentração de N2 (g) 

    3- aumento de pressão. 

 

2. Para determinar a concentração desconhecida de uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, a 25ºC, procedeu-

se à titulação de 25,0 cm3 de ácido com uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) de concentração 0,25 

mol dm-3, tendo-se gasto 20,0 cm3 de titulante. O indicador usado foi a fenolftaleína. 

a) Escreva a equação química que traduz a reação.                                                                                                 (1,0) 

b) Identifique o titulante e o titulado.                                                                                                                      (0,5) 

c) Escreva um par ácido base daquela reação.                                                                                                         (0,5) 

d) Diga como pode detectar o ponto final da titulação.                                                                                           (0,5) 

e) Calcule o valor da concentração da solução titulada.                                                                                          (1,0) 

f) Diga, justificando a sua resposta, qual será o pH no ponto de equivalência.                                                     (0,75) 

g) Se adicionasse água à solução inicial de HCl a titular, o volume de NaOH necessário para atingir o ponto de 

equivalência seria o mesmo? Justifique a sua resposta.                                                                                         (0,75) 

 

 

 

 

Dados auxiliares: 

 

Mr (H) = 1,0; Mr (N) = 14,0           NA = 6,022x1023  mol-1             KW (H2O) = 1,0x10-14  
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA DE QUÍMICA - 20 13 

 

Itens de resposta de escolha múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção correcta. 

São classificadas com zero valores as respostas em que é assinalada: 

- uma opção incorrecta; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Deste modo os critérios específicos de classificação são: 

Parte I 

1   - (B)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

2   - (B)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

3   - (C)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

4   - (B)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

5   - (A)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

6   - (D)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

7   - (C)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

8   - (D)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

9   - (B)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

10 - (D)………………………………………………………………………………………………………...1,0 valores 

 

Parte II 

1a)       N2 (g)  +  3 H2 (g)   →←        2 NH3 (g) 

A resposta apresenta: 

os dois coefientes estequiométricos corretos…………………  ……………………………………………   …0,5 valores 

apenas um coeficiente estequiométrico correto………  ……………………………………………………   …0,0 valores 

os dois coeficientes estequiométricos errados…………………………………………………………………  0,0 valores 

 

1b) Número de átomos de azoto (N) 1,81x1024……………………...…………     ……………………………0,5 valores 

     Número de átomos de hidrogénio (H) 5,42x1024………     …………………………………………………0,5 valores 

 

1c) A solução deve apresentar as seguintes etapas: 

Determinação do reagente limitante (N2) apresentando os respetivos cálculos…………………   …………...1,0 valores 

Determinação da quantidade máxima de NH3 produzida (11,5 g)…………………………………………...1,0 valores 
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No caso da equação química não estar correctamente acertada, mas se os valores apresentados estiverem coerentes com 

a equação química incorrectamente acertada, a resposta também será considerada correta……                ….  ..1,0 valores 

 

1d) 86,86%..........................................................................................................................................................1,0 valores 

Se o reagente limitante estiver mal determinado na alínea anterior e os cálculos estiverem coerentes considera-se a 

resposta correcta (1,0 valores), mas no caso de apresentarem um rendimento superior a 100% a cotação será de 0,0 

valores. 

 

1e) 1- sentido inverso………………………………………………………………………………………….0,15 valores 

      2- sentido inverso………………………………………………………………………………………….0,15 valores 

     3- sentido direto………………………………………………………………………………………….0,20 valores 

 

3a)  HCl (aq.)  +  NaOH (aq.)   →←        NaCl (aq) + H2O (l)                                                                                1,0 valores 

 b) Titulante – solução de NaOH, pois é a solução de concentração conhecida……………………………   . 0,25 valores 

      Titulado – Solução de HCl, pois é a solução de concentração desconhecida………………………  …     .0,25 valores 

c) H2O/OH-                                                                                                                                                          0,5 valores 

d) Por observação de mudança de cor da solução…………………….……………………………………  …0,5 valores 

e) Equação que traduz a ionização do ácido: 

HCl (aq.) H+ (aq.) + Cl- (aq.)………………………………………………         …..0,125 valores 

Equação que traduz a dissociação da base: 

…………………………………………………    0,125 valores 

A reacção iónica global que ocorre é traduzida pela equação: 

……………………………………………   …..0,25 valores 

 

Como, de acordo com a estequiometria da reação, no ponto de equivalência, o número de moles de H+ (aq.) e 

de OH- (aq.) que reagiram é igual, temos: 

……………………………………………………………………………   …0,25 valores 

e, sendo  c = n/V         caVa = cb Vb ; substituindo pelos valores temos: 

ca x 25x10-3 = 0,25 x 20,0x10-3 o que dá ca =
 0,200 mol dm-3………………………………     ……0,25 valores 

 

f) No ponto de equivalência o valor de pH, a 25ºC, é igual a 7, pois os iões H+ (aq.) presentes na solução 

foram neutralizados por igual quantidade de iões OH- (aq.) do titulante. Nesta solução neutra, a 25ºC,
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 por isso, o valor de pH = 7, e as outras espécies presentes na solução são 

quimicamente neutras………………………………………………………………………………..0,75 valores 

 

Se a resposta não tiver a justificação ou se esta não estiver correcta e referir que o valor de pH = 7. 

………………………………………………………………………………………………               0,2 valores 

 

e) Sim, pois a adição de água não vai aumentar nem diminuir a quantidade de HCl a titular......  ... 0,75 valores 

 

Se a resposta for afirmativa e não tiver a justificação correcta ou se não tiver justificação..............  .0,1 valores 

                                      


