
CAPA DO CADERNO DE TEXTO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS EM QUÍMICA 

 

 
Processo seletivo para o curso de mestrado em Química.  
Edital n. 002/2018 

 
Nome: 

 Número de identidade: 
 

Assinatura:  Código de inscrição: 
  

 
(Esta capa deve destacada para desidentificar o caderno de texto) 

 
INSTRUÇÕES: 

• Preencha atentamente os dados solicitados 
• Escreva o seu nome, seu código de inscrição, número de identidade e assine 

APENAS O CABEÇALHO DESTA PÁGINA. 
• O código de inscrição e número de identidade devem ser adicionados a todas as 

folhas do caderno de respostas definitivas da prova. 
• Não amasse, não rabisque, não escreva seu nome nem faça marca o sinal 

identificador nas demais páginas. 
• No que concerne às questões desta prova, em suas respostas devem estar indicados, 

de forma clara e precisa, os princípios químicos envolvidos na resolução das 
questões, a saber, notações científicas para equações e unidades, dentro do Sistema 
Internacional de Unidades, coerência nos cálculos e na análise da resposta. 

• A nota mínima para aprovação é 6,0 (seis). 
• A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul. 
• Escreva com letra legível. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, 

a frase, o trecho, o gráfico ou a figura e escreva o respectivo substitutivo. Lembre-
se: parênteses não podem ser utilizados para esta finalidade. 

• Não serão avaliadas respostas escritas em folhas que não sejam as destinadas a 
isto. Utilize o verso das folhas para fazer rascunho (só serão corrigidos as páginas 
com indicação do código). 

• Durante a realização da prova, não será permitida a consulta a qualquer material, 
sujeitando-se a(o) candidata(o) inobservante desta proibição ao cancelamento 
sumário de sua inscrição.  

• Não será permitida a comunicação entre candidatos, bem como a comunicação com 
pessoas externas,por qualquer meio, sujeitando-se a(o) candidata(o) inobservante 
desta proibição ao cancelamento sumário de sua inscrição. 

• Não será permitida a utilização de qualquer recurso eletrônico, sujeitando-se a(o) 
candidata(o) inobservante desta proibição ao cancelamento sumário de sua inscrição.  

• A duração desta prova é de 4 (quatro) horas.  
 

LEMBRETE : Qualquer marca identificadora realizada pelo candidato, no espaço 
destinado a transcrição da Prova de Conhecimentos Gerais em Química, ensejará 
a não correção desta prova. 
 
 
	 	



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
FQ – 01. Um mol de etano, C2H6, é queimado em excesso de oxigênio (formando CO2(g) 
e H2O(g)), a pressão constante e a 600ºC, liberando 1560 kJ. Escreva a equação química 
balanceada. Determine os valores de q (calor transferido), w (trabalho realizado), 
 ΔreaçãoH (variação de entalpia de reação) e ΔreaçãoU (variação da energia interna de 
reação). Assuma que o gás é ideal. Use:  ΔH = ΔU + RT⋅Δn, R = 8,314 J⋅mol–1⋅K–1.  
 
	 	



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
FQ – 02. A uma dada temperatura, Kc = 0,900 para a reação: 
 
  NO#	(&) 		+ 			NO	(&) 			⇌ 			 N#O	(&) 			+ 					O#	(&) 
 
Foi preparada uma mistura contendo 0,200 mol de NO#	(&) e 0,200 mol de NO	(&)em um 
recipiente de 4,00 L. Responda: 
 
a. Escreva a lei de equilíbrio em função das concentrações para a reação; 
b. Quais serão as concentrações de equilíbrio de cada gás? 
c. Como o equilíbrio responde à adição de NO#	(&) no equilíbrio? Como o equilíbrio 

responde à diminuição do volume do recipiente de 4,00 L para 2,00 L? Justifique 
suas respostas. 

d. Qual a constante de equilíbrio para a reação: 
 

  3	N#O	(&) 	+ 		3	O#	(&) 		⇌ 		3	NO#	(&) 	+ 3	NO	(&) 
 
 
 
	 	



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
FQ – 03. Considere a estrutura ressonante do 1,3,5-heptatrieno como sendo uma 
caixa unidimensional: 
 
 
 
 
Considerando os seis elétrons das duplas ligações, em que cada par de elétrons 
ocupará um nível de energia da partícula na caixa unidimensional, e admitindo que a 
distância C-C = 140 pm, responda: 
 
a. Esquematize o diagrama de níveis de energia para esse sistema de partícula em uma 
caixa unidimensional; 
b. Calcule a diferença de energia entre o primeiro estado não ocupado e o último 
ocupado. Escreva a energia em unidades de cm–1; 
c. Assumindo que a energia calculada no item (b) é a mais baixa energia de absorção 
do sistema, preveja qual é o comprimento de onda desse fóton absorvido. 

Equações e dados da questão FQ – 03: 

𝐸, = −
ℎ#𝑛#

8𝑚𝐿#
 𝐸 = ℎ𝜈 𝜆𝜈 = 𝑐 

h = 6,626⋅10-34 J⋅s 

me = 9,109⋅10-31 kg 
c = 2,99⋅108 m⋅s-1 

 
 
	 	



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
QA – 01. Considerando uma solução 0,080 mol.L-1 de ácido acético em água. 
(Ka=1,8x10-5). Responda as questões a seguir: 
 

CH3COOH + H2O çè CH3COO- + H3O+  

 
a. Sabendo-se que estado de equilíbrio de uma reação pode sofrer modificações em 
função dos fatores de equilíbrio a que está submetido o sistema. Qual seria a influência 
concentração dos reagentes e dos produtos na reação de equilíbrio acima. 
b. Qual a concentração de H3O+ na solução 
c. Calcule a porcentagem de desprotonação das moléculas do ácido acético na solução. 
d. A autoprotólise da água contribui significantemente para o pH? Justifique sua 
resposta. 
	 	



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 

QA – 02. O uso do cloreto de potássio é amplamente difundido no meio médico, como 
repositor desse eletrólito no organismo. É usado em infusão venosa a 10%, diluído em 
solução fisiológica ou solução glicosada. Também pode ser usado como adubo químico. 
O tratamento de uma amostra de 0,2500g de KCl impuro com um excesso de AgNO3 
resultou na formação de 0,2912g de AgCl. Calcule a porcentagem de KCl na amostra. 

KCl + AgNO3àAgCl+ KNO3 
  



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
QA – 03. hidróxido de potássio (KOH), é uma base forte, extremamente perigosa, em 
virtude de ser tóxico e corrosivo. É comercializado sob forma, sendo utilizado como 
matéria prima na indústria saboeira, além de diversas outras finalidades. Uma amostra 
aquosa de 20mL que, supostamente, contêm 0.0800 mol L–1 desta base deve ser 
titulada com uma solução aquosa de HCl de 0.1000 mol L–1. Calcule o pH que será 
obtido quando for adicionado 10 mL do ácido? 

  



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
QI – 01. Usando um esboço dos orbitais 2s e 2p, mostre a diferença entre: (a) função 
de onda radial, (b) função distribuição radial e (c) função de onda angular 
  



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
QI – 02. Explique o maior aumento na carga nuclear efetiva para o elétron 2p quando 
se vai do B ao C quando comparado com elétron 2s quando se vai do Li ao Be. 
	 	



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
QI – 03. Prediga as formas das espécies a seguir utilizando a teoria RPECV: (a) SF4, 
(b) SO4

2-, (c) NO2
-, (d) XeF4 

	 	



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
QO – 01. 
Considerando a molécula CH3-CH2=CH–Y, classifique em positivo e negativo os 
efeitos mesoméricos exercidos sobre a cadeia carbônica pelos seguintes grupos Y 
justifique sua resposta: 
 
a) – NO2  b) – OH   c) – Cl   d) – CN. 

  



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
QO – 02 
 
Quais das substâncias abaixo são aromáticas? Justifique. 
 
 

 
 
 
 
 1       2   3         4 

  



Processo seletivo para o curso de mestrado em Química. 
Edital n.002/2018 
 

Código de inscrição: Número de identidade: 
 

 
QO – 03 
 
Sabendo que o benzeno sofre reações de substituição eletrofílica, mostre, através de 
um mecanismo reacional, reação de halogenação do benzeno à partir da reação global 
a seguir: 
 
 
 
 
 
 
  

Cl2

FeBr3

Cl

+ HCl



 


