
 
 

QUÍMICA I 
 
 

Mestrado Integrado em Engenharia Química 
Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

 
 

Exame de 2ª Época, 30/1/2018 
Duração: 3 horas 

 
TODAS AS RESPOSTAS DEVEM SER JUSTIFICADAS 

 
 

 1. Considere a montagem indicada na figura, para estudo do efeito 

fotoeléctrico. Quando se faz incidir sobre o cátodo a radiação proveniente 

de uma lâmpada de He (λ = 58,5 nm), a intensidade de corrente medida no 

amperímetro é de 10 mA e o potencial retardador necessário para interromper a passagem de corrente 

no circuito é de 16,2 V. 

1.0 a) Identifique o metal do cátodo, com base nos valores de energia de ionização indicados na tabela. 

0.5 b) Justifique a diferença entre a energia calculada e a energia de ionização do metal. 

1.0 c) Calcule o comprimento de onda associado aos electrões que passam no circuito. 

1.0 d) Calcule a incerteza mínima associada à posição de um electrão do feixe anterior, sabendo que a 

incerteza na determinação da respectiva velocidade é de Δv = 1 m/s. 

0.5 e) Preveja a que grupo da tabela periódica é que pertence o metal do cátodo. Justifique. 

 h = 6.626 × 10–34 J s; melectrão = 9.109 × 10–31 kg; c = 2.998 × 108 m/s;   

 1 eV = 1.602 × 10–19 J (1 eV é a energia de um electrão sujeito ao potencial de 1 V) 

Energias de Ionização (kJ/mol) Metal I Metal II Metal III 
1ª 520 900 738 
2ª 7298 1757 1451 
3ª 11815 14849 7733 

 

 2. Para cada uma das seguintes moléculas. 

NO2
+, CH2CHCH2OH, SO2

 

1.5 a) Preveja a geometria em torno de cada átomo central, usando a TRPECV. 

3.0 b) Descreva a ligação segundo a TEV. 

 

3. Num laboratório existem duas botijas de gás com os seguintes rótulos: 

Botija A  Botija B 
Fórmula: X2  Fórmula: X2 

Paramagnético  Diamagnético 
dX-X = 1.21 Å  dX-X = 1.42 Å 

 

 

 



 

 

1.5 a) Sabendo que X2 = O2 ou F2, esquematize o respectivo diagrama de orbitais moleculares. Classifique 

as orbitais moleculares e justifique a respectiva energia relativa. 

1.0 b) Use argumentos da teoria das orbitais moleculares (TOM)  para identificar os dois gases.  

0.5 c) Estime os raios covalentes do F e do O. Comente a aplicabilidade dos valores obtidos. 

0.5 d) Estime o comprimento de ligação CO nas moléculas de metanol (CH3OH) e de formaldeído (CH2O) 

e compare com os valores conhecidos: 1,45 e 1,26 Å, respectivamente. Comente as diferenças. 

 Raio covalente do C (Å): 0,77 (lig. simples); 0.667 (lig. dupla) e 0.603 (lig.tripla). 

 

1.0 4. Explique a ligação química na molécula de Be2Cl4 e classifique-a de acordo com o critério de acidez 

e basicidade de Lewis. 

 

1.5 5. Calcule o raio iónico do ião nitrato (NO3
), com base nos seguintes dados (kJ mol1). Faça as 

aproximações que considerar adequadas. 

 ΔhidH(Mg2+) = –947 ; ΔhidH(NO3
) = –890; ΔdissolH{Mg(NO3)2} = –23; r(Mg2+) = 65 pm;  

  

Equação de Kapustinskii:            kJ mol1 (raios em pm) 

 

 6. Ordene as substâncias seguintes por ordem crescente de pontos de ebulição. 

1.0 a) MgBr2, KCl, KF. 

1.0 b) Fe, C (diamante), Cu. 

1.0 c) NH3, NF3, NCl3. 

 

 7. Indique quais as substâncias da pergunta anterior que apresentam as seguintes características, no que 

respeita à condutividade eléctrica. Justique. 

0.5 a) Isolantes no estado sólido e no estado líquido. 

0.5 b) Isolantes no estado sólido, mas condutores no estado líquído. 

0.5 c) Condutores no estado sólido e no estado líquido. 

 

 8. Considere as seguintes representações do log σ em função do inverso da temperatura absoluta (1/T). 

 (σ representa a condutividade eléctrica). 

log 

1/T

log 

1/T  

0.5 a) Dê um exemplo para cada um dos casos. 

0.5 b) Esboçe os respectivos diagramas de bandas. Identifique as bandas relevantes e a respectiva 

ocupação electrónica. 
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