
 

 

 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

Instruções: 

 

• VOCÊ ESTÁ RECEBENDO UM CADERNO DE PROVA CONTENDO 05 (CINCO) 
QUESTÕES E 05 FOLHAS DE RESPOSTA QUE DEVERÃO SER 
IDENTIFICADAS COM O CÓDIGO ATRIBUÍDO PELO PPGQUI AO 

CANDIDATO. 

 

• RESOLVA CADA QUESTÃO NA FOLHA CORRESPONDENTE À MESMA NO 

CADERNO DE RESPOSTAS (NÃO SERÁ CONSIDERADA NENHUMA 
RESPOSTA ASSINALADA NO CADERNO DE QUESTÕES). 

 

• A RESOLUÇÃO DA PROVA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER REALIZADA 

A CANETA AZUL OU PRETA. 

 

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

PROVA. 

 

• NÃO É PERMITIDO O USO DE CELULAR DURANTE A PROVA. PORTANTO, 
ESTE DEVE PERMANECER GUARDADO E DESLIGADO. É PERMITIDO 

APENAS O USO DE CALCULADORA. 

 

• A PROVA TERÁ DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS. 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Ciências Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Química 

Prova de Conhecimentos em Química 

Código:                                                                                                            Data: 30/11/2018 

Valor 

Máximo 

10,00 



Questão 1 (valor 2,00). Sobre tabela periódica responda: 

a) Quando o dióxido de carbono é borbulhado através de uma solução transparente de 

hidróxido de cálcio, a solução torna-se leitosa. Escreva uma equação para a reação e 

explique como essa reação ilustra que o CO2 é um oxiácido. 

b) O íon H- (hidreto) e o átomo de He tem, cada um, dois elétrons em orbital 1s cada. 

Qual das duas espécies é maior? Explique. 

c) Explique por que os metais alcalinos têm uma maior afinidade eletrônica do que os 

metais alcalinos terrosos. 

d) Por que os elementos do Grupo 1B possuem energias de ionização mais elevadas do 

que os elementos do Grupo 1A, embora eles pareçam ter a mesma configuração 

eletrônica externa ns1, na qual n é o número quântico principal da camada mais 

externa? 

 

Questão 2 (valor 2,00). As leis termodinâmicas relacionam as propriedades 

macroscópicas de um sistema físico ou químico. A partir da primeira e da segunda lei da 

termodinâmica calcular: a variação de energia interna (∆U), o trabalho (w), o calor (q) e 

a variação da entropia (∆S) para os sistemas (a) e (b):  

a) Um mol de um gás ideal contido num recipiente contendo um embolo móvel sofre 

uma expansão isotérmica (T = 298 K) e reversível (pressão externa aplicada ao 

embolo é igual a pressão interna exercida pelo gás ideal).  O volume do recipiente 

varia de 1,0 L para 5,0 L no processo de expansão isotérmica e reversível do gás ideal; 

b) Um mol de um gás ideal contido num recipiente contendo um embolo móvel é 

aquecido lentamente de 200 K a 300 K, mantendo-se o volume constante e igual a 10 

L.  

Dados:  

Cv = 3/2 R 

R = 8,31 J mol−1 K−1   

ln = 2,303 log 

 

Questão 3 (valor 2,00). Determine as concentrações de equilíbrio das espécies iônicas 

em solução Ag+
(aq), CrO4

2−
(aq) e Na+

(aq) quando um excesso de Ag2CrO4(s) for adicionado 

a uma solução 1,0 × 10−3 mol L−1 de Na2CrO4 a 25 C?  

Dado: Kps(Ag2CrO4) = 1,2 × 10−12 (a 25 C). 

  



Questão 4 (valor 2,00). A energia potencial de uma ligação química em uma molécula 

diatômica pode ser aproximada pelo poço de Morse. A função em questão correlaciona 

distância entre dois átomos ligados em uma ligação química com a energia de 

dissociação da mesma. 

a) Correlacione cada uma das três curvas apresentadas na figura abaixo com os 

respectivos dados das moléculas diatômicas; 

 

Curva # Composto Distância (Å) Energia de dissociação (kJ mol−1) 

 N2 1,1 932 

 F2 1,4 146 

 O2 1,2 484 

b) Escreva as estruturas de Lewis para cada uma das moléculas; 

c) Calcule as cargas formais e a ordem de ligação para cada uma das moléculas; 

d) Experimentos mostram que a molécula de O2 é paramagnética. É possível prever esse 

comportamento usando a estrutura de Lewis da mesma? Por que? 

 

Questão 5 (valor 2,00). Uma célula galvânica tem numa semicélula um eletrodo de 

estanho imerso numa solução de Sn2+ 0,1 mol L−1 e em outra semicélula tem um eletrodo 

de chumbo imerso numa solução de Pb2+ 0,001 mol L−1. As semicélulas estão unidas por 

uma ponte salina (tubo em U contendo KNO3 1,0 mol L−1 e fechado nas extremidades 

com uma membrana semipermeável). Os eletrodos de Sn e Pb estão conectados a um 

multímetro. Para a célula galvânica pede-se:    

a) Escrever as reações anódica e catódica; 

b) Calcular a diferença de potencial (∆E); 

c) Calcular a energia livre de Gibbs (∆G); 

d) Faça a representação esquemática de barras da célula. 

Dados: 

Pb2+ + 2e- ⇌ Pb0 E°  = -0,13 V 

Sn2+ + 2e- ⇌ Sn0  E° = -0,14 V 

F = 96.500 C mol−1



 


