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TODAS AS RESPOSTAS DEVEM SER JUSTIFICADAS 

 

  

1.5 1. Numa experiência de difracção utilizou-se um feixe de electrões com energia 

cinética 30 eV e obteve-se o padrão de difracção da figura. Calcule a velocidade 

a que se teriam de deslocar neutrões para produzir o mesmo padrão de difracção. 

 Nota: O padrão de difracção depende apenas do comprimento de onda da 

radiação. 

 h = 6.626 × 10–34 J s; melectrão = 9.109 × 10–31 kg; mneutrão = 1.675 × 10–27 kg; 1 eV = 1.602 × 10–19 J. 

 

1.5 2. Explique a variação da 1ª energia de ionização dos seguintes elementos do 2º período da Tabela 

Periódica (dados em eV). Justifique com argumentos quantitativos sempre que possível. 

 

C N O F 
11.3 14.5 13.6 17.4 

 

 3. Para cada uma das seguintes moléculas e ião molecular. 

CO3
2–, CH3COOH, O3

 

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

2.0 b) Descreva a ligação segundo a TEV. 

 

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

 

Botija A   Botija B 

Fórmula: X2   Fórmula: X2 

Paramagnético   Diamagnético 

 

1.5 a) Sabendo que X2 = O2 ou F2, esquematize os respectivos diagramas 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 gases.  

1.0 c) Atribua os seguintes comprimentos de ligação aos gases: 1.21 e 1.42 Å. 

 

 5. Considere a molécula de diborano (B2H6). 

1.5 a) Explique a ligação química daquela molécula, usando a TEV. 

1.0 b) Na estrutura experimental do diborano encontram-se dois comprimentos de ligação B–H: 1.19 e 1.33 

Å. Identifique-os, na estrutura da molécula. Justifique.  

 

2.0 6. Com base nos seguintes dados (energias em kJ/mol), calcule o raio iónico do Ca2+. 

 ΔsubH(Ca) = 178.2; ΔvapH(Br2) = 30.91; ΔfH(CaBr2) = –683.25; ΔdissH(Br–Br) = 192.8;  

EA(Br) = 324.6; EI1(Ca) = 590; EI2(Ca) = 1145; Constante de Madelung (CaBr2) = 2.519; n(Ar) = 9; 

n(Kr) = 10; N = 6.022 × 1023 mol–1; e = 1.602 × 10–19 C; ε0 = 8.854 × 10–12 J–1C2m–1; r(Br–) = 195 pm. 

Equação de Born-Landé:   
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 7. Ordene as seguintes substâncias por ordem crescente de pontos de fusão:  

1.0 a) C(diamante), Cu e Fe. 

1.0 b) NH3, PH3 e AsH3. 

1.0 c) KF, CaO, LiF. 

 

 8. Considere o composto iónico K2[Pt(CN)2Cl2]. 

0.5 a) Identifique o composto de coordenação, o respectivo elemento central e os ligandos. 

1.0 b) Indique o estado de oxidação do elemento central, a respectiva configuração electrónica e o número 

de coordenação do composto de coordenação. 

1.0 c) No armazém do Laboratório de Química Inorgânica existem dois frascos com sólidos de cores 

diferentes que apresentam aquela fórmula no rótulo. Justifique. 

0.5 d) Calcule o momento magnético (µ) do composto indicado. 
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