UFJF – MÓDULO I DO PISM – TRIÊNIO 2014-2016 – PROVA DE QUÍMICA
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

Questão 1 – Considere as substâncias puras KOH e HNO3 e suas propriedades apresentadas na Tabela 1 e responda
aos itens abaixo.

Tabela 1: Propriedades físicas e químicas das substâncias puras KOH e HNO3
Substância
o
Ponto de fusão/ C
o
Ponto de ebulição/ C
o
Condutividade elétrica a 25 C

KOH
360
1320
Não conduz

HNO3
– 42
83
Não conduz

Fonte: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th Edition, William M. Haynes (ed.) 2014-2015.

o

a) Escreva o nome das substâncias e seus estados físicos a 25 C.
KOH

HNO3

Hidróxido de potássio
Estado físico: sólido

Ácido nítrico
Estado físico: líquido
(1,0 ponto)

(1,0 ponto)

b) Quais são os tipos de ligação química existentes nas duas substâncias puras?
KOH

Iônica e covalente

HNO3

(1,0 ponto)

Covalente

(0,5 ponto)

c) Escreva a fórmula estrutural do HNO3.

O
ou

H O N

O

H O N

ou

H O N

O

O

O
O

(1,0 ponto)
d) Explique por que as duas substâncias puras não conduzem corrente elétrica.
KOH

HNO3
o

O KOH é um sólido a 25 C e apesar de
ser iônico não conduz corrente elétrica
nessas condições pois não há mobilidade
dos íons.

O HNO3 é um líquido a 25 oC, porém não
conduz corrente elétrica nessas condições
pois trata-se de uma substância molecular,
na qual não há presença de íons.

(0,25 pontos)

(0,25 pontos)

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 2
O ar atmosférico é constituído, principalmente, de 78% de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio. O ar que respiramos
contém também material sólido particulado conhecido como poeira. Responda aos itens abaixo.
a) Cite uma técnica para “limpar” o ar atmosférico, ou seja, separar a poeira.

Filtração

(1,0 ponto)

b) Depois de “limpo”, o ar é classificado como uma substância pura? Justifique a sua resposta.
Resposta

Justificativa

Não

Depois de separada a poeira, o ar continua sendo uma mistura de gases (N2
e O2)
(0,7 ponto)

(0,3 ponto)

c) Os dois principais componentes do ar podem ser separados através de um sistema como o representado abaixo.

1- Primeiramente, o ar é convertido em líquido
o
pelo resfriamento a –200 C.

2- O ar líquido entra na coluna que contém
o
placas na temperatura de –190 C.

3- Os dois componentes são então recolhidos
separadamente: um no estado gasoso e o
outro no estado líquido.

Fonte: adaptado de www.agracadaquimica.com.br, acessado em 21 de outubro de 2014.

o

o

Sabendo-se que os pontos de ebulição do nitrogênio e do oxigênio são –196 C e –183 C, respectivamente, identifique
os componentes que são recolhidos como gás e líquido e escreva suas fórmulas moleculares.

d)

Gás: Nitrogênio

(0,5 ponto)

Fórmula: N2

Líquido: Oxigênio

(0,5 ponto)

Fórmula: O2

Escreva o nome do método de separação descrito no item (c).

Destilação fracionada ou destilação

(1,0 ponto)

(0,5 ponto)
(0,5 ponto)

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.

