
	  
	  

	  

CADERNO	  DE	  QUESTÕES	  
	  
	  
Instruções:	  
	  
	  
• VOCÊ ESTÁ RECEBENDO UM CADERNO DE PROVA CONTENDO 08 (OITO) 

QUESTÕES COM PONTUAÇÃO EQUIVALENTE E 05 (CINCO) FOLHAS DE 
RESPOSTA QUE DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM O CÓDIGO ATRIBUÍDO E 
O NÚMERO DA QUESTÃO ESCOLHIDA. 
 

• O CANDIDATO DEVERÁ ESCOLHER 05 (CINCO) QUESTÕES ENTRE AS 08 (OITO) 
DISPONÍVEIS E A NOTA SERÁ ATRIBUÍDA ÀS QUESTÕES ESCOLHIDAS. 

 
• RESOLVA CADA QUESTÃO NA FOLHA CORRESPONDENTE (UMA QUESTÃO 

POR FOLHA) À MESMA NO CADERNO DE RESPOSTAS (NÃO SERÁ 
CONSIDERADA NENHUMA RESPOSTA ASSINALADA NO CADERNO DE 
QUESTÕES). 
 

• SOMENTE AS PRIMEIRAS CINCO QUESTÕES ESCOLHIDAS PELO CANDIDATO 
SERÃO CORRIGIDAS. 

 
• CASO HAJA MAIS DE UMA QUESTÃO RESPONDIDA POR FOLHA, SOMENTE A 

PRIMEIRA QUESTÃO SERÁ CORRIGIDA. 
 

• A RESOLUÇÃO DA PROVA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER REALIZADA A 
CANETA.  
 

• É EXPRESSAMENTE PROIBIDO FAZER QUALQUER ANOTAÇÃO E/OU MARCA 
QUE PERMITA SUA IDENTIFICAÇÃO NAS DEMAIS FOLHAS DESTA PROVA. 

 
• É EXPRESSAMENTE PROIBIDO UTILIZAR CELULAR, SMARTPHONE OU 

QUALQUER EQUIPAMENTO ELETRÔNICO COM EXCESSÃO DE CALCULADORA 
CIENTÍFICA SIMPLES. 
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Questão 1 

A célula eletroquímica Pt(s)|H2(g, 1 bar)|H+
(aq, pH = 2,60)|Cl−(aq, x M)|AgCl(s)|Ag(s) pode ser usada 

como uma sonda para determinarmos a concentração de íons cloretos.  

Dados: EAg/AgCl = 0,222 V; EH+/H2 = 0,000 V; Ecel = Eind - Eref. 

a) Escreva as reações para cada meia-célula, a reação global balanceada e a equação 

de Nernst para a reação global da célula eletroquímica. 

b) Sabendo que a diferença de potencial medida na célula eletroquímica é de 0,655 V, 

determine [Cl−]. 

 
Questão 2 
Certas quantidades de três substâncias diferentes, A, B e C são colocadas e misturadas 

em um recipiente limpo e seco. O recipiente é fechado hermeticamente sob condições 

normais ambientes de temperatura e pressão (CNATP). Após alguns dias o recipiente é 

aberto e seu conteúdo, analisado por um químico. Verificou-se que as concentrações de 

A, B e C não variaram. Proponha três explicações possíveis que corroborem com os 

dados fornecidos. 

 

Questão 3 
Considere a relação das seguintes moléculas: BF3, CO2, ClF3, SF6. 

a) Identifique as suas estruturas moleculares; 

b) Identifique a hibridização do átomo central; 

c) Identifique quais são moléculas polares e apolares. 

 
Questão 4 
Considere a seguinte tabela contendo complexos de cobalto(III) com amônia: 

Complexo Formulação 
original 

Cor Íon por fórmula Íons cloretos livres 
por fórmula 

1 CoCl3 ⋅6NH3 Laranja 4 3 
2 CoCl3⋅5NH3 Roxo 3 2 
3 CoCl3⋅4NH3 Verde 2 1 
4 CoCl3⋅4NH3 Violeta 2 1 

a) Forneça as formulações modernas dos complexos, utilizando colchetes para 

diferenciar os grupos na esfera de coordenação das outras partes do composto. 

b) Por que os complexos 3 e 4 apresentariam a mesma formulação moderna apesar de 

apresentarem cores diferentes? Descreva a possível diferença nesses dois 

complexos. 



Questão 5 
A conversão em fase gasosa do ciclopropano em propeno é uma reação de primeira 

ordem com uma constante de velocidade de 6,7 × 10−
4 s−

1 a 500 °C. 
CH2

CH2CH2
CH3 CH CH2

 
a) Se a concentração inicial do ciclopropano for 0,25 mol L−

1, qual será a sua 

concentração após 8,8 minutos? 

b) Qual é o tempo (em minutos) necessário para que a concentração do ciclopropano 

diminua de 0,25 mol L−
1 para 0,15 mol L−

1? 

c) Qual é o tempo necessário (em minutos) para a conversão de 74% do material de 

partida? 

 
Questão 6 

Uma análise típica de água dura indica 50 mg de Ca2+ e 100 mg de HCO3− em 1 L. 

Supondo que essa água dura contendo íons HCO3− precipite carbonato de cálcio sob 

aquecimento com 100% de eficiência. Calcule a massa em gramas de precipitado 

formado quando 20 L de água dura são fervidos. 

 
Questão 7 
O DBU (1,8-diazabiciclo[5,4,0]undec-7-eno) é comumente usado como base em reações 

orgânicas, como por exemplo, nas reações de eliminação de segunda ordem (E2) 

descritas a seguir. 

 
a) Em qual dos dois átomos de nitrogênio do DBU ocorrerá a primeira protonação após 

reação com um ácido. Explique a sua resposta. 

b) Mediante comparação da estabilidade do ácido conjugado do DBU com o da 

etanamina (EtNH2), explique por que o DBU é uma base mais forte. 

c) Por que o DBU é bastante utilizado em reações de eliminação? 



Questão 8 
O espalhamento de odores pelo ar se deve a difusão de moléculas de gás. Supondo que 

uma pessoa tenha aberto um frasco de (R)-(-)-carvona na extremidade norte de uma sala 

de 5 m de comprimento e, simultaneamente, uma outra pessoa abriu um frasco de 

cinamaldeído na extremidade sul da sala (isto é, a 5 m de distância do primeiro frasco). A 

(R)-(-)-carvona tem odor de hortelã e o cinamaldeído, odor de canela.  

 
a) A que distância (em metros) da extremidade norte da sala deve estar uma pessoa 

para sentir primeiro o odor de canela?   
b) Considerando a estrutura dos dois compostos quais reações orgânicas são comuns 

aos dois. 
 

 
 


