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Ptr{üVA r}E QUÍIUrCA

m{STRUÇoES
i, A prova tem ;t duração de 120 minutos e contempia urn total de 40 perguntas.

2. Leia atentarnr;nte a prova e responda na Follea de R.espustas a todas as perguntas.

3. Para cada p(,rgunta existem quatro alternativas de respersta. So uma é que está
começta. Assinale apenas a alternativa correcta.

4. Para respond.er correctameute, basta rnarcar na altern:rtiva escolhida como ss

indica na Folha Ce Respostas. Exemplo, Êfo]

5. Fara mar{,lar ;se pritneira lápis de can,ão do tipo FtB, Apagua completamente os
erros usando uma bor:racha, Depois passe por cima esfercgráiica preta ou azul.

6' No fim da prova, entreg*e âpenas a Foiha de Respostas. N,ão será aceite qualquer
folha adici*nal.

7. Não é permitido o uso da máquina de çalcular ou telernóvel.

Lernbre-sel Assinale
€orregtamente o §eu

Códieo



PROVA DE QUIMICÀ

euÍilrrcA GERÀL E rNoRçÂurca

1. Na sua rnaioria, as substÍinuas existentes na natureza são mistrlras. As misturas podern ser
sepanadas por Xlrsccssos íisicos. Fervendo a água as bolhaq que se Bihertam são:
A. Moiéculas de oxigtinio e rie hirirogénio; ;

tr]. Moléculas de dióxido de carbono;
C. Moléculas de água. oxigénio e dióxido dç carbono:
D. Moléculas de água

O carvão mineral é urna rlas principais riquezas minerais de lltoçambique. Esta riqueza
Iocaliza-se:
A. Em Pande na prc;víncia de Ini"lambane; C. Em Morrua na provínci a da Zambezia;
E. Em lvÍoatize na provÍncia de Tete; D. Na Matcla na província cle irrÍaputc,.

A queirna dos combrstíveis como c:lrvão, Ienha, petrúleo e gás natural está associada a
formação de gases nocivos ao ambiente. O dióxido cle carbono (CO2) é urn dos principais gases
que se forma durante rlssc Froc€sso" O dióxido cle carhono é:
A. Urn gás combui'enÍ3 colx caracleríslica] poiar.esl
B. iJm gás combustívr:l e apolar;
C. Um gás que reage oom a água fcrnnando uma base liaca;
D. Lirn gás de estufa que rea-qe com tt água ftirmando um ácielo rr':,r.co.

Durante os proce§;sos químicos as substâncias tnansl'ormam-se noutras corn propriedacles
diferentes. Os processos pelos quais as substânciaii se transfc,r"mârn noutras têm o norne de
reacções quírnicas. A reacção:

:k1,; + H 2ott) *> NaoI-í^, u i l! r,r,
A. F. uma reacção de i:idrólise;
B. Ç uma reacção de t-ansferêncía de protões:
C. E urna reacção rje t,'ansfbrência de protões e cle iÕes hidroxila;
D. E urna reacção de t,-ansferência de electrões.

Das espécies seguintes; i ,,r,K* , n{)l-, 5ssn , ,F , ,oKr- e ,rB;n, âs qilc podem formar entre si
Iigações covalentes sãrr:
A. sF e 35Bri E. roS2- e rsK*; C. :sIJr e 5sSn: D. ,oSn e 5çSn.

O nílnrero atórnicc de um elemento represemta:

4.

1

3.

6.
A. bJúmero toÍal cle protões electrôes:
E. Número de neutrõe s e electrõesl

C.l.Júrnero totai de protÕes;
D. Núlnerc tctal de protões e neutrôes.

7, A disposição dos átomos na tabela periódica obedece a certas regularidades. Ao longo de um
período da Tabela Periódica o tamanho do átomo:
A. Diminui com o aumento do número de protões e electrões;
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Aumenta Çorn o aumetrto Co nitmero de neutrôes e electrttes;

Aumenta eom o autnento rJo núinero c1e proÍões e de neutrões;

Diminui corl1 o aumento de nÍr,eis energdticits.

8. De acordo com a teoria atórnica, o átorno do elemento E cujo núnnero atómico é 26 possui:

B"
C.
D"

9. A seguinte tabela mostra algumas propriddades fÍsicas de algumas substâncias químicas. A
partir delas podemos concluir que a uma temperatura cle 273 K:
A. OHFeoHClsão gasosos, oFeeoHg são sólidos e ocHlcHzoHélíquido;
B. OHF é liquido, oHCl é gasoso, oFeeoFIgsão sólidoseo cH:cH:oHé líquido;

c. o HF é líquido, oHCl é gasoso, oFeé sólido, oHge o cH3cH2oHsão líquidos;

D. OHF é líquido, o HCI é gasoso, oFe ésólido, o Hgé líquido eoCHICHzOHé gasoso.

Substância Ponto de fusão em uC Ponto de ebulição em 
uC §oluhilidade

HF - 83.40 to §o solúvel

HCI - 114,2ü -85, I 0 solúvel

Fe 1535,00 3000,00 insolúve1
I-{,r -38,89 356,66 insolúvel

CH,CIl?CI{ -117,3 78,50 sohhvel

O composto NazCOr é urn dos prineipais produtos tla ind{rstria química. À sua designação

comum é sotla. Sabendo qire a massâ molecular relativa da sotla resulta do sornatório das

rnâSsas atómicas ilos elernentos que a constituem (Arx,, :}ii Arç= i2; Ars= 16), então a

percentagem de cada elemento na soda será:
A.Na : 45,1Aat'o. C : 23.50%. O : 31.10%;
B. Na -- 31,40o/a" C : 23,50910, O = 45,1]oto;

C.Na - 43,40Yo, C :13,50(7o, O:31,4AYo;
D.Na - 43,4CYo, C = 13,30%, O: 45,30Yo.

Os etementos nos compostos encontram-se combinados de açordo com as suas valências.

Sabendo que o grupo CN no cornposto iVr4[Fe(CI'])6J tem valênci* 1, então as valências do Àtz

e do f-e nessc composto são:

10.

.4" 8 electrões de valência.:
B. 6 electrões dc valêrciai

A. Na; (valência 3) e Fe: (r,alência 2);
B.lrla: (valência l) e Fe: (vatrência 2);

C. 2 eiectrões de vaií:n,::ia;

D. 5 electrões c{e valência.

C. Na: (i'alência 3 ) e Fe: (valência 3);
D. Na: (valência l) e Fe: (r,'alência 3).

11.

L2. Uma mistura metálica de 1/5 st'afias contérn 60'% de Sódio, )0?ô de Cobre e 20% de Ouro
(§{.(x"):231 M.16r1: 63,5; Mrí.{u) = 197). Faz-se reagir a mistura torn água e formam-se:

A. I mole de Hidrogénio e i tnote de hidróxido de cobre;

B. [,5 moles de Fiidrogénio e 3 moles rie hidróxido de sódio;
C. I mole de I{idroxido de ouro e 3/2 moles de hidrogénii;;
D.1 moles cle Hiclróxido de sódio e 1 mcie de hidróxido de cotrre, I niole de hidróxido de ouro e 3

moles de hidrogénio.

Dissolvern-se i.Bi gramas de sal cle cozinfra (]TaCl; Massa molar = 58,5g/rnol] com água

suficiente para formar o volume de llitro de soiução. Enr condições nr:rmais de temperatura
e pressão existem ness& solução:

2
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14.

15.

16.

17.

A,6,02x1023 iões do sal;
8.0, 602.102' iõer do sal;

Nos seguirtes comPostos químieos
A. Uma ligação metálica;
B. Uma ligaçáo iónica;

O Composto resultante da comhinação dopidrogénio (rH) com o elemento (1eE) deverá:

A. Ter a fOrmula EH e ser iónico; Í 
C. Ter a fórmula EH e ser molecular;

B. Ter a fórmula HE e ser molecular; D. Ter a fórmula HE e ser iÓnico'

Um elemento A de número atómico igual a 20 combina-se com um elemento B de número

atómico 15. A fórmuta do composto que daí se forma deverá ser:

A. A2B5; B. AsBz; C. AzBr; D' ArBz'

Nas moléculas poliatómicas a polaridade quê ocorre deve-se à diferença de

electronegatividades entre os átomos que a compõem e ao momento dipolar que é um

resultado de uma distribuição assimétrica da carga electrónica nas mesmas- Sendo assim

podemos considerar que a§ moléculas de -l{a CO, SOz e HzO sáaz

A.Nz é apolar, CO é apolar, SOz é polar e H2O é polar;

B. Nz é apolar, CO é polar, SOz é polar e H2O é polar;

C.Nz é apolar, CO é polar, SO2 é apolar e I{20 é polar;
D.Nz é polar, CO é apolar, SO2 é polar e HzO é polar'

Em dois copos (A e B) de igual volume (10 mt) colo€am-se: No copo A 90 ml dp água e no copo

B g0 ml duma solução aquosa de sacarose. Os dois copos são eolocados sobre uma mesa e

sobre estes coloca-se uma tina de vidro cujo volume é de 2A0A ml. Passados alguns dias

observa-se que o volume dos líquidos nos dois copos varia de uma forma desigual:

A. O copo A contém maior quantidade de líquido que o B;
B. O copo B contém maior quantidade de líquido que o A;
C. O copo A está vazio e o copo B contém grãos de sacarose;

D.O copo A contém grãos de sacarose e o copo B está vazio.

misturou 0,7 litros de uma solução de HCt de concentração A,lM eam 0,3 litros

solução de HCt de concenttaçáo A,IM, a concentração final da solução que

B. O,2M; c.0,15M; D. ü,5M.

A.1,48; 8.4,69; c.2,20; D. 5,33.

São necessários 25 ml de lnma
solução de KOH. A paúir da
alcalina é de:
À.lM;

C. 1,204.1023 iões do sal;

D. 1,204.10n6 iões do sal.

(HCI, HI, CO, NHs) a ligação química prevalecente é:

C. Uma ligação covalente Polar;
D. Uma ligação dativa.

solução * 2M de HzSOq para neutralizar 100 cm3 de uma

análise da equação respectiva, a concentração da solução

18.

19. Um estudante
de uma outra
obteve foi de:
A. 0,iM;

20. O pII é um número que representa o potencial hidroniónico de um determinado sistema.
preparam-se llitro de urna soluçao ãe nfVOtll, à t0'3M. Sabendo que o Ku de [Zn(H2O)d2* é

2,2x10'loMra solução terá um pH de:

21.

B.2M; C.3M; D.4M.
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Juntam-se I0 rnt durna solução a 0,]M de CHsCOüH (Ko: 1,çxtr0'51e 10 rnl rJe outra solução

de CHsCOONa a ü,lM.No {inal ter-se-á uma solução cuja concentração hidnoniónica é:

4.0,1M; ""'n-. 
r,iilo:ãM:- 

- 
i c.0,2vr; D.3,8x10-sM'

Os hidrocarbonetos são eompostos orgânicos que contêm na §ua estrutura somente átomos

de carbono e de hidrogénio. Os hidrocarboneios podem §er saturados ou insaturados' Nos

seguintes hidrocarbonõtos {C2Ha; Cz4ei CtHe; CHq) os átomos de carbono apresentam a§

seguintes valências:
A"As valôncias 2, 1. 3 e 4 respectivamente;
B" Somente a valênçia 4;

D. Buteno-2

24.

tJ.

26.

27.

Nos hidrocarbonetos tla seguinte sequência {CzH,;; C:H:; C:Í!a; cff') os átomos de carbono

apresenlam -os seguintes tipos de hibridização: : r r 1

À. ,p', sF, sp2 . ,pf ,*up*.tivamente: g. sPi, sp'. sq' e sq' respectirrainente:

B. r;', rb, rp' * ,p' ,"rp*.tivatnetitet D. sp3, s1-l, sp' e sp'respectivanlente'

Os átornos ou grilpos que substituern o hitlrogénio nunr hirtrrocarboneto formarn grupo§

funcionais ou caràcterísticss que condicionarn ils prt:priedades químicas gerais das

substâncias pertencentes à rrresma classe dos derivados cle hidrocarbonetos. Os compostos

CH:OH.OH 
" 

CUTCOOV reagesn com o sódio Í"ormando ern ambos G§ casos o gás hidrogénio.

A.A velocidade da reacção entre o cr{rcHzoH cÕm o sÓdio é maior;

B. A velocidade da reacção entle o CIHICOCFI eoil! 0 sódio dr lnenor;

C. As velocidades das reacÇÕes sãc iguais;
D" A velocidade da reacção entÍe o CFITCOOH com o sÓrlici e maior.

Os polímeros sãc cornpostos de alto peso molecralar, cujas rnoléculas são constrtrídas por urna

g.und* quantidade de elos elementares r{uc se repetern formando uma sequência de unidacles

ãstruturais que se ligam umas as outras. O polietiieno, é um hidrocarboneto saturado com

mâssa molecular delA 00ü a 40ü 0ú0. Este polímero é aplicado corno matcrial isolante, bem

conio na falinicaq:ão de películas para material de embalagem, de louça leve inquebrável, de

mangueiras e tuErulaçõei parn a indústria c1uímica. C) monórmero a partir do qual se produz c'

polietileno é:

A.Propeno; B. Propileno; C. Eteno;

Gorduras são quimicamente:
A. Ésteres de glicerotr com ácidos gorclos;

B. Ésteres de álcoois supericres com ácidos g<;rdos;

C. Srrmente I vaiência 2:

f), Somente as valêncías 1.2 e 4.

C. Aldeidos cie elevado peso rnolecillar:
D. Acidos de elevado peso molecular,

28. A substância que se extrai da cana-de-açúcar ern Xinavane, Marromeu e Mafambisse é

geralmente designada de açúcar. Este nome entretanto refere-se a urnâ série de substâncias

õo*rugtucoserafrutoseragalactoserasacaroseramaltose,oamidoeacelulosercuja



fórmula geral ó C*Éízn2n, Tais substâncias

carbohidrato da eana do açúcar que §erve para
A. Glucose; B. Maltose;

29. Dos acúcares referidos a baixo são monosacarídeos:

sâo também designadas carhohidratos'
adoçarocháeocaféól

C. Fructose; D. Sacarose.

o

30. Na reacção de combustâo completa do amido forma-se:
A. Hidrógénio e monóxido de cãrbono; C. Dióxido de carbono e hidrogénio;

t. Àil; dióxido de carbono; D. Agua, monóxido de aaoto e dióxido de carbono'

À. À maltose, a lactose e 3 sacarose;

B, A fructtse, a gJucose e a galactose:

31. 0 Propino apresenta propriedades :

A" Ácidas; B" Básicas;

32. A ligação típica nos compostos orgânicos él

A. Ligação Atomica;
B. Ligação lónica;

33. O norne IUPAC clo seguinte eomposto é:

34. O nome do cornposto represemtado a seguir é;

A. 2. 5 -Dirnetitr-3 "6-die".iloctano ;

ts. 4-Metii-3-etil-6-isopropiioctano;
C. 3-Etíl-4- metil-6-isopropiloctano:
D. 3,6-Dietil-2,5-dimetiloctano;

35. O compostn Z-Fcntanonâ é isómero de:
A. Ácido-2-metilbutanoico;
B. 2,2-Dimetilbutanal;

38. A desidratação de
À. Buteno-2;
B. Buteno-l;

, C ,'t, E,i:.'".-::; t 1'':ir35ç t; IUCIOS:e:

' D,A celulose, a liuctosee asaÇarosc"

A. 2.4,5-Tetrametilheptano; C. 5-Htil-2,4-trimetilhçxano;
B. 5-Etil-?.,2,4-trirnetilhexano; D. 2,?,'1,5-TeÍr:ameti lheptanc'

C,, Ner.tiras;

C. Ligaçào ivletálica:
D. Coordenativa.

D. Anfotericas"

CH:

CJ l. CHrl-l
cH3*ÇH-C [{- CHl-Ç -ctl'ir

CH-.l-
CH:

B. 2-Meti1-1.2-propanodiol; D. Nenhurr clestes.

37. O cornposto com maior ponto de ebulição é:

A. n-Hexano; C" 2,2-Dimetilbutano;
B. 3-Metilpentâno; D" 2.,3-Dimetilbutano'

butanol-? corn a formação de alceno produz ccrno produto:
C. Uma mistura de Buteno-2 e Buteno-1;
D, 2-metiipropeno.

39. As fórmulas estruturais dos compostos fenil-benzeno e vinil-acetileno são respectivamente:

5

r]Iir- rlil, - üH - l}a - EHr - r--:ií - ryH1 -'-1I{i

L-- is, rlu - tH:
r-. rA.,

I üH,
ÊHr

C. 3-N'tetilhutanona-2;
D. 2-Meiilpropanol.

36. Os prorlutos da oxitlação energétíca de 2-Metilpropeno cü{n perÍnânganato de potássio são:

A. Àcstona, dióxido dà carbono e águal C. Acido i:ropattoico e metanÓico;



. ,f\-.1É--i1 "r--;-r{ = CH - --}*rfi5
^ [Çi]\=/J ' (JJ t'' 

ÇIlvli e ht,c- ç11 -ç'=cH

/tr C!-t
É | { \. I 

C !-l = C'{ D. CoHs-ül{3 * !-i2t: CHzxr. Lt_, e

40. 0 nome do colnPosfo a b;tixu é: 
1

o
II

l'lsC- tHr'-" t-0 -- CH *tH3
i

üHr

A. MetilacetatÕ de propila; C. Etii-iscpropilcetona;

B. Propanoato de isopropila; D. ln{etilpentanona.

F''ItrVI
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