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4ª Ficha de Avaliação de Química 

Professora Paula Melo Silva 

 Critérios de Correção 

 

 

Proteção dos metais contra a corrosão e Metais e a Catálise 

 

1.1…………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Pontos  

1. Reação direta  

25-13=12 KJ/mol 

2. Reação Inversa  

25-16=9 KJ/mol 

Níveis Descritor do nível de desempenho Classificação (pontos) 

4 
Refere os dois tópicos de resposta 
Apresenta a unidade no resultado final  

5 

3 
Refere os dois tópicos de resposta 
Não apresenta a unidade no resultado final 

3 

2 
Refere um tópico de resposta 
Apresenta a unidade no resultado final 

2,5 

1 
Refere um tópico de resposta 
Não apresenta a unidade no resultado final 

0,5 

 

1.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 5 Pontos 

 ∆H = 16-13 = 3 

 A reação é endotérmica, uma vez que a ∆H é maior que 0. 

Níveis Descritor do nível de desempenho Classificação (pontos) 

2 Refere os dois tópicos de resposta 5 

1 Refere apenas um dos tópicos de resposta 2,5 

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 5 Pontos 

 Verdadeiras – b) e e) 

 Falsas – a), c) e d) 

Níveis Descritor do nível de desempenho Classificação (pontos) 

2 4 ou 5 tópicos corretos 5 

1 3 ou 2 tópicos corretos 2,5 
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3………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Pontos 

1. Na catálise homogénea, o catalisador e os reagentes encontram-se no mesmo estado físico; 

2. Exemplo de catálise homogénea – destruição da camada do ozono ou fabrico do ácido sulfúrico; 

3. Na catálise heterogénea, o catalisador e os reagentes encontram-se em estados físicos diferentes; 

4. Exemplo de catálise heterogénea – Processo de Haber - Bosh ou Processo de Ostwald. 

 

Níveis Descritor do nível de desempenho Classificação (pontos) 

4 Refere os quatro tópicos de resposta 5 

3 Refere os tópicos 1 e 2 ou os tópicos 3 e 4 3,5 

2 Refere os tópicos 1 ou 3 2,5 

1 Refere os tópicos 2 ou 4 1 

 

4………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Pontos 

1. O metal a utilizar tem de ter o menor potencial de redução, pois é o que se vai oxidar com mais facilidade; 

2. Como o crómio tem menor potencial de redução que o ferro, deve ser o escolhido. 

Níveis Descritor do nível de desempenho Classificação (pontos) 

2 Refere os dois tópicos de resposta 5 

1 Refere apenas o 1º tópico de resposta 2,5 

 

Nesta aqui vocês têm que aceitar mais respostas desde que a justificação esteja correta pois conforme o tipo de 

proteção podem ir para a passivação do metal. 

 

Dos minerais aos metais 

 

 1- Faça uma distinção clara entre uma pilha e uma célula eletrolítica. (7.5pts) 

Uma pilha transforma energia química em energia elétrica ocorrendo essa reação de forma espontânea; 

(2.5) 

 Uma célula eletrolítica transforma energia elétrica em energia química ocorrendo essa reação de forma 

não espontânea; (2.5) 

Na eletrólise, essa energia é utilizada para obter metais em que se usa a energia libertada para separar 

compostos iónicos, como no caso do Sódio o NaCl. (2.5) 

 

 2- Descreve o processo de reação por via química (alto-forno). (7.5pts) 

 Colocar os minérios de Ferro, o calcário e o carvão no alto-forno. (2.5) 

 Bombear ar aquecido para o alto-forno de modo a derreter o Ferro (2.5) 

 Recolher as camadas de Ferro e escória do fundo do forno (2.5) 

 3- Classifique as frases como verdadeiras ou falsas (10pts): 

a) A eletrólise é exclusivamente um processo de obtenção de metais. F 
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b) A ustulação é feita na presença de oxigénio. V 

c) A eletrolise do cloreto de sódio em solução aquosa é mais utilizada industrialmente do que a do sódio fundido. F 

d) A eletrolise do cloreto de sódio em solução aquosa é menos utilizada industrialmente do que a do sódio fundido. 

V 

e) A separação por via granulométrica é feita tendo em conta a porosidade do minério. F 

f) A diferença dos minerais para os minérios é que a exploração destes últimos é economicamente viável. V 

g) A lixiviação é um processo de separação redox utilizada, por exemplo, na separação do NaCl. F 

h) A combustão do hidrogénio é a reação inversa da eletrólise da água. V 

i) No alto-forno, ferro fundido é utilizado para o seu aquecimento. F 

j) No alto-forno, a escória é utilizada para a purificação do ferro a reduzir. F  

 

Metais, complexos e cor 

 

Proposta de Correção: 15 pontos 

 Os iões complexos estão presentes em muitos locais, sendo essências para  a vida animal como também 

utilizados com váriso propósitos na industria. 

 Hemoglobina é um complexo existente no sangue que faz o transporte de oxigénio no organismo 

substituindo as moléculas de H2o por O2. Sendo essencial par aa sobrevivência animal. 

 (Um ião complexo utilizado pelo homem em qualquer industria) 

  A formação do ião complexo usando EDTA, que em contacto com o CA2+ irá reagir formando um ião 

complexo impedindo a deposição de cálcio e prevenindo estragos.  

 

  Relativamente ao Ião diaminoprata (I) ( [Ag(NH3)2]
+  pode-se dizer... 5 pontos 

A) Que tem 6 ligandos e geometria quadrangular plana. 

B) Que tem 2 ligandos e geometria quadrangular plana. 

C) Que tem 2 ligandos e geometria linear. 

D) Que tem 6 ligandos e geometria linear. 

 

(Opção correcta é a C)) 

 A Clorofila é um complexo de magnésio com uma estrutura que apresenta muitas semelhanças com a hemoglobina. 

Sabendo que a intensidade da luz absorvida é de 665 nm, qual é a intensidade de luz transmitida pela Clorofila? 5 

pontos 

Esta pergunta eu dava os pontos a todos pois não está bem formulada. 

A) 714 nm. 

B) 665 nm. 



4 | P á g i n a  

C) 414 nm. 

D) 1330 nm. 

  (A opção correta é a c porque é p único valor menor que 665 nm, pois quanto maior a intensidade de luz absorvida, 

menor a intensidade de luz transmitida.) .  

Metais no organismo 

 

O que entendes por metais tóxicos e metais essenciais? (10 pontos) 

 Na tua resposta deves referir os seguintes tópicos:  

 A definição de um metal tóxico; 

 A definição de um metal essencial; 

 Identificar a sua atuação no organismo, dando um exemplo de cada. 

 

Resposta  Os metais são importantes à vida humana, tendo no nosso dia a dia, como no 

funcionamento do nosso organismo, sendo estes definidos por metais essenciais que intervêm nas 

reações bioquímicas e estão presentes na constituição base do nosso organismo (ex. esqueleto). Mas 

também temos aqueles que são prejudiciais, os chamados metais tóxicos ou pesados, pois ao serem 

integrados no organismo irão afetar o seu funcionamento originando problemas graves, pois os 

metais pesados são extremamente difíceis de retirar do nosso organismo, um exemplo destes metais é 

o chumbo que ao ser ingerido pelo ser humano passa para a corrente sanguínea que irá perturbar a 

síntese de hemoglobina pelas enzimas afetadas e para além disso fica armazenado no esqueleto. Por 

outro lado o cálcio é um metal em forma de ião fundamental ao corpo humano uma vez que é o 

constituinte do nosso esqueleto interno. 

 

 

Classifique as seguintes frases como verdadeiras ou falsas. (5 pontos) 

a) O potássio intervém no sistema nervoso e no bom funcionamento dos músculos  V 

b) O mercúrio possuiu um carácter bioacumulativo  V 

c) O Chumbo afeta o sistema respiratório, renal e também provoca cancro de pulmão F 

d) O molibdénio é juntamente, com potássio, sódio e magnésio um dos metais essenciais à vida 

sendo um dos que existem em maior quantidade no organismo humano  F 

e) O Ferro, sendo este um metal pesado, é necessário ao funcionamento do organismo humano. F 

 

O que é o efeito Tampão (escolhe a alínea correta) (5 pontos) 
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a) Permite um equilíbrio nos constituintes do sangue  

b) É responsável pelo equilíbrio de enzimas 

c) Permite um equilíbrio do pH no organismo 

d) Torna possível a retenção dos metais essenciais ao organismo 

 

 

O que é o grupo Heme?          (seleciona a opção correta)       (5 pontos) 

a) É um complexo octaédrico de ferro 

b) Grupo de metais essenciais que influenciam a produção de hemoglobina 

c)  Pode transportar quatro O
2-

 

d) Complexo octaédrico de Ferro que se encontra coordenado por um ião dia-negativo de 

porfirina 

 

As cotações depois serão multiplicadas por dois! 


