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ANALÍTICA 

02 Questões (total 25 pontos) 
 

Questão 01: Aminobenzeno, também conhecido como anilina (C6H5NH2), é uma substância cujo o valor do Kb é 

3,98 × 10-10. Duas soluções foram preparadas a partir deste reagente que é utilizado na fabricação de corantes: 

 

• A Solução 1 foi preparada pela dissolução de 1,163 g de anilina em 250,0 mL de água. 

a) [2,0 pontos] Escreva a equação da reação de dissociação do equilíbrio ácido-base para esta solução. 

b) [5,0 pontos] Calcule o pH da solução e o grau de dissociação do soluto. 

 

• A Solução 2 foi preparada pela dissolução de 1,163 g de anilina em 100,0 mL de HCl 0,0625 mol L-1 e 

diluído a 250,0 mL. 

c) [2,0 pontos] Escreva a equação da reação química. 

d) [5,0 pontos] Calcule o pH da solução. 

 

VALORES DE MASSAS ATÔMICAS: 

C = 12,00 u.m.a; N = 14,00 u.m.a; H = 1,00 u.m.a; O = 16,00 u.m.a 

 

Questão 02: Os valores pka do H3PO4 são: pKa1 = 2,15, pKa2 = 7,20 e pKa3 = 12,4. De acordo com estes 

dados, responda as seguintes questões: 

a) [7,0 pontos] Uma amostra composta pela mistura de 2×10-4 mol de H3PO4; 6×10-4mol de NaH2PO4 e 8×10-

4mol de Na2HPO4 deverá ser titulada com uma solução padrão de NaOH 0,100 mol/L. Qual o volume da solução 

padrão de NaOH que deverá ser consumido na titulação desta amostra usando um indicador que tenha zona de 

transição compreendida entre os valores de pH 3,5 a 5,5? Demonstre os cálculos e justifique sua resposta. 

 

b) [4,0 pontos] Em um laboratório estão disponíveis duas soluções tampão: 

Solução tampão A: mistura de 0,050 mol L-1 H3PO4 e 0,100 mol L-1 NaH2PO4 

Solução tampão B: mistura de 0,0050 mol L-1 H3PO4 e 0,010 mol L-1 NaH2PO4 

 

Se uma solução de base forte for continuamente adicionada a uma solução de uma amostra, qual das duas 

soluções tampão será mais eficiente para manter o pH da solução da amostra constante? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 
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INORGÂNICA 

02 Questões (total 25 pontos) 
 

Questão 01: Considere a molécula de HF, cuja estrutura de Lewis apresenta três pares de elétrons não ligados 

no átomo de flúor. Usando a Teoria do Orbital Molecular para descrever a ligação no HF, responda às questões 

abaixo: 

a) [4,0 pontos] Desenhe o diagrama qualitativo de energia de orbitais moleculares para o HF e indique o 

número de elétrons ligantes, antiligantes e não ligantes nesta molécula. 

b) [3,0 pontos] Como é possível descrever a polarização da ligação Hδ+– Fδ– utilizando o diagrama 

qualitativo de energia de orbitais moleculares para o HF?  

c) [3,0 pontos] Qual a hibridação do átomo de flúor na molécula de HF?  

d) [3,0 pontos] Dê a hibridação do átomo central (demonstre com diagrama de quadrículas), a geometria e 

polaridade (polar ou apolar) do íon InCl52-.  

 

Questão 02: O modelo de Bohr para o átomo prevê a existência de níveis de 

energia permitidos para os elétrons, de forma que eles possam transitar entre os 

níveis desde que haja absorção ou liberação de energia. Utilizando o diagrama de 

energia para o átomo de hidrogênio fornecido, no qual algumas transições estão 

indicadas (A-G), responda: 

a) [3,0 pontos] Coloque as transições que emitem fótons em ordem 

crescente de energia.  

b) [3,0 pontos] Após qual das transições indicadas o elétron pode ocupar 

um orbital f ? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA.  

c) [3,0 pontos] Explique sucintamente o que acontece com o elétron em 

um átomo quando ele sofre a transição “G”, e passa para o nível n = ∞.  

d) [3,0 pontos] O comprimento de onda máximo de um fóton que remove 

um elétron de uma superfície do potássio é de 450 nm e de uma 

superfície do cobre é de 180 nm. Qual metal possui a maior energia de 

ligação elétron-núcleo? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA.  
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ORGÂNICA 

02 Questões (total 25 pontos) 
 

Questão 01: Escreva equações químicas mostrando os reagentes necessários que permitam a conversão do 

ácido butanóico nos compostos a seguir:  

a) [3,0 pontos] 1-butanol;  

b) [3,0 pontos] 1-buteno;  

c) [3,0 pontos] 2-bromo-butano; 

d) [3,0 pontos] n-pentano; 

e) [3,0 pontos] butanoato de etila 

 

Questão 2:  

a) [5,0 pontos] Ordene os compostos abaixo em ORDEM CRESCENTE de reatividade frente à reação de 

substituição eletrofílica aromática. JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

 

 

b) [5,0 pontos]  Escreva a equação química (reagentes e produtos) para a reação de mononitração do fenol. 
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FÍSICO-QUÍMICA 

03 Questões (total 25 pontos) 
 

Questão 01: [ 5,0 pontos] A queima da glicose sólida, formando CO2 e água gasosos é uma reação que tem 

uma variação de entalpia negativa. Discuta os sinais da variação da energia livre de Gibbs e da entropia.  

 
 

 

Questão 02: [10,0 pontos] Um certo gás ideal submetido a uma pressão de 20x103N/m2, inicialmente com 

volume de 5 L a 40°C, recebe 250 J de calor e passa, mantendo a pressão constante, para um volume de 10 L e 

temperatura de 60°C. Qual a variação de energia interna deste gás? 

 

 

Questão 03:  [10,0 pontos] Explique como uma reação muito favorável termodinamicamente leva a um alto 

rendimento de produtos.  

 


