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ANALÍTICA 

02 Questões (total 25 pontos) 
 

Questão 01:  

a) [5,0 pontos] Entre as teorias ácido-base de Brϕnsted-Lowry e Lewis, qual das duas é mais 

abrangente? Justifique. 

 

b) [5,0 pontos] Calcule o pH de uma solução de NaOH 1,8 x10-6 mol L-1. 

 

Questão 02: Em um procedimento de pesquisa, faz-se necessário o preparo de 250 mL de solução 

tampão em pH 12,0 na concentração final de 100 mmol L-1 em proporções máximas das concentrações do 

sal e do ácido, ou seja, 1:1 de cada. A presença de íons fosfato na solução é fortemente recomendável! No 

laboratório tem-se a disposição o ácido fosfórico concentrado e hidróxido de sódio. Sobre o preparo da 

solução tampão responda aos itens abaixo: 

 

a) [5,0 pontos] Escreva a(s) equação(ões) química(s) da(s) reação(ões) balanceada(s), indicando o 

sal e o ácido corretos. 

 

b) [10,0 pontos] Calcule o volume de ácido fosfórico concentrado e a massa de hidróxido de sódio, 

necessários, para o preparo da solução tampão em pH 7,0 na concentração final de 100 mmol L-1 

em proporções máximas das concentrações do sal e do ácido, ou seja, 1:1 de cada.  

 

 

Dados:  

Ácido fosfórico  

Ka1 = 7,11 x 10-3, Ka2 = 6,32 x 10-8, Ka3 = 7,1 x 10-13 

Solução aquosa concentrada a 85% (m/m) 

Densidade: 1.685 g/cm3 

 

Hidróxido de sódio 

Pureza: 98% 
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ORGÂNICA 

02 Questões (total 25 pontos) 

 

Questão 01: A respeito de um composto de fórmula molecular C6H12 responda: 

 

a) [5,0 pontos] Quantos isômeros de cadeia linear não substituída podem existir para esse 

composto? Desenhe a estrutura química desses isômeros. 

b) [5,0 pontos] Dê a nomenclatura IUPAC para esses isômeros. 

c) [2,0 pontos] A adição de 1,0 mol de HCl à um dos isômeros acima pode formar o 3-cloro-hexano. 

Escreva a equação da reação mostrando essa transformação. 

d) [3,0 pontos] Um isômero de fórmula molecular C6H12, de cadeia linear e substituída, pode levar à 

formação do 2-metil-2-pentanol após reação de adição de 1,0 mol de H2O em meio ácido. Escreva 

a equação da reação mostrando essa transformação. 

 

Questão 02: Escreva a equação balanceada que representa a reação química para a obtenção dos 

produtos a seguir usando os materiais de partida e reagentes que julgar necessário. 

 

a) [3,0 pontos] Benzoato de n-propila 

 

b) [3,0 pontos] Benzoato de potássio 

 

c) [4,0 pontos] Ácido 4-nitrobenzóico (sugestão: utilize o tolueno como material de partida) 
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INORGÂNICA 

02 Questões (total 25 pontos) 

 

Questão 01: Responda as seguintes questões considerando o modelo baseado na mecânica quântica 

para a estrutura eletrônica de átomos: 

a) [4,0 pontos] Determine todos os valores possíveis dos números quânticos l e n para um elétron 

em um orbital 5d. 

b) [4,0 pontos] No máximo, quantos elétrons um átomo pode ter em um orbital 4f ? Desses elétrons, 

quantos, no máximo, podem ter ms = -½ ?   

c) [4,0 pontos] Qual é o número quântico l para os orbitais g? Quantos orbitais há em um subnível 

g? 

 

Questão 02: Assim como para os orbitais atômicos, as equações de Schroedinger podem ser escritas para 

elétrons e moléculas. Na teoria de orbitais moleculares, soluções aproximadas para essas equações 

moleculares de Schroedinger podem ser construídas a partir de combinações lineares de orbitais atômicos. 

Com base nesse modelo, responda as seguintes questões: 

 

a) [6,0 pontos] A molécula B2 foi detectada em fase gasosa e apresenta um comportamento 

paramagnético. Explique dois pontos em que o modelo de Lewis e a regra do octeto falham para a 

descrição dessa molécula e que podem ser explicados pela teoria de orbitais moleculares. 

b) [7,0 pontos] Explique o comportamento observado no gráfico abaixo para a distância de ligação 

em moléculas diatômicas. 
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FÍSICO-QUÍMICA 

02 Questões (total 25 pontos) 

Questão 01: A figura a seguir mostra a síntese do gás amônia (NH3) a partir da mistura dos gases N2 e H2, 

até atingir-se o equilíbrio no tempo “a”. Logo após, é adicionado mais hidrogênio ao meio e o equilíbrio é 

restabelecido no tempo “b”. Em seguida, acrescenta-se mais amônia e o equilíbrio é novamente 

restabelecido no tempo “c”. Supondo que as alterações foram executadas preservando-se a temperatura e 

a pressão do sistema, responda aos seguintes itens: 

 

a) [3,0 pontos] Escreva a equação balanceada para a síntese da amônia e a expressão para a 

constante de equilíbrio Kp. 

b) [4,0 pontos] Explique o princípio de Le Chatelier utilizando o exemplo dado na Figura, detalhando 

o que ocorreu quando foi adicionado H2 ao sistema e quando foi adicionado NH3. 

c) [4,0 pontos] Comparando as concentrações de cada componente nos 3 pontos de equilíbrio “a”, 

“b” e “c”, antes das alterações ocorrerem, é de se esperar que os valores calculados para a 

constante de equilíbrio nestes pontos sejam diferentes? Justifique. 

d) [4,0 pontos] Se os valores das pressões parciais em “c” são 1,0 bar, 1,1 bar e 2,7 bar, 

respectivamente para N2, NH3 e H2, calcule Kp. 

Questão 02: A inequação de Clausius nos diz que a variação da entropia do universo, em qualquer 

transformação, deve ser sempre maior do que zero. Este princípio nos leva às regras de espontaneidade 

de uma transformação, a partir do sinal da variação da energia livre de Gibbs, que nos informa ser 

favorável a ocorrência do processo quando esta é negativa. Tomando por base estas informações e 

sabendo que a síntese da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio é um processo exotérmico, 

discuta com as devidas justificativas: 

a) [5,0 pontos] O sinal da variação da entropia nesta reação química. 

b) [5,0 pontos] Os sinais da variação da energia livre de Gibbs em função da temperatura do 

sistema e as respectivas espontaneidades do processo reativo. 


