
 
 

 

CADERNO DE QUESTÕES 
(DOUTORADO) 

 
 
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 DESLIGADO. É PERMITIDO APENAS O USO DE 
CALCULADORA. 

 

 A PROVA TERÁ DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS. 
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Questão 1: 
O mercúrio é muito perigoso para o meio ambiente e muitos países têm problemas com esse 
metal. A temperatura é um dos fatores que contribuem para propagação desse metal no planeta. 
Usando os dados a seguir, calcule a temperatura de vapor do mercúrio, em Kelvin. Mostre os 
cálculos e explique.  
Hg(l) :  ΔfH° = 0 kJ·mol-1   e   S° = 77,4 J·K-1·mol-1. 
Hg(g) :  ΔfH° = 60,78 kJ·mol-1   e   S° = 174,7 J·K-1·mol-1. 
 
 
Questão 2: 

A reação não balanceada abaixo atinge o equilíbrio em uma solução de clorofórmio a 25 C, 
quando as concentrações são 0,405 mol·L-1 de N2O4 e 2,13 mol·L-1 de NO2. Pede-se: 
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a) Calcule a constante Kc para a reação. 
b) Uma quantidade extra de 1,00 mol de NO2 é adicionada a 1,00 L da mistura e deixa-se que o 
sistema atinja novamente o equilíbrio na mesma temperatura. A partir do princípio de Le Chatelier, 
explique o que ocorre com as concentrações de N2O4 e NO2 e Kc após a adição de NO2. 
c) Calcule as concentrações finais no equilíbrio após a adição de NO2 e confirme suas previsões 
para o item (b). 
 
 
Questão 3: 
a) Explique por quê a primeira energia de ionização dos elementos do grupo principal de um 
período cresce, geralmente, da esquerda para a direita com o aumento do número atômico. (b) 
Examine os dados de energia de ionização fornecidos na Figura abaixo e explique as seguintes 
exceções à regra mencionada no item (a): diminuição da energia de ionização ao passar do Be para 
o B e do N para o O. (c) Explique o comportamento geral observado para os valores das segundas 
energias de ionização. 

 
Figura: Primeiras energias de ionização dos primeiros elementos do grupo principal. 
 
 
Questão 4: 
A solubilidade de sais pode aumentar quando removemos íons em solução, devido a dissolução 
continuado na tentativa de alcançar o equilíbrio. Para remover um íon, podemos usar o fato de 
que muitos cátions de metais são ácidos de Lewis. Calcule a solubilidade do brometo de prata em 
uma solução 0,25 mol·L-1 de KCN(aq).  
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Questão 5: 
O íon cianato, NCO-, e o íon fulminato, CNO-, possuem a mesma composição elementar, mas 
diferenciam no átomo central. 
a) Dê as estruturas de ressonância possíveis destes íons. 
b) Justifique com base nas cargas formais qual das estruturas de ressonância tem a distribuição 
mais razoável de cargas para os dois compostos. 
c) Qual íon é mais estável, cianato ou fulminato? Justifique sua resposta. 
 
 



 
 


