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EXAME DE SELECÃO PARA O MESTRADO

CADERNO DE PERGUNTAS

Provas de Química Inorgânica e de Química Orgânica
Instruções:
1) Não escreva seu nome em nenhuma folha dos cadernos de questões e de respostas. O
candidato deverá inserir somente o número de inscrição nas folhas do caderno de questões (no
quadro específico no canto superior direito) e de respostas (etapa cega). Não poderá haver qualquer
outra identificação do candidato, sob pena de sua desclassificação.
2) O candidato deverá devolver os cadernos de questões e de respostas ao término da prova.
3) Cada questão deve ser respondida no espaço destinado no caderno de respostas. Não serão
corrigidas as questões do caderno de perguntas.
4) O candidato poderá utilizar somente caneta azul ou preta para responder as questões.
5) Não é permitida a remoção de qualquer folha do caderno de questões. Somente a última folha
do caderno de respostas pode ser removida ao final da prova.
6) Não é permitido o empréstimo de materiais a outros candidatos.
7) Não é permitida a comunicação entre candidatos durante a prova.
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Química Inorgânica – Proposições Múltiplas
Questão 01.
O estudo espectroscópico na região do
infravermelho mostrou que o número de onda do
estiramento da ligação C-O do monóxido de
carbono livre é 2143 cm-1, resultante da ordem
de ligação igual a três. Quando coordenado a
centros metálicos, o número de onda de
estiramento da ligação C-O do monóxido de
carbono sofre um deslocamento em função da
eficiência do sinergismo da ligação metal-C.
Assim, considerando as seguintes espécies:
a)[Mn(CO)6]+

b)[Cr(CO)6]

c)[V(CO)6]-

assinale a(s) alternativa(s) na qual(ais) os
números de onda da ligação C-O está(ão) na
ordem correta:
(01) a>b
(02) b>c
(04) c>a
(08) a>c
(16) c>b
(32) a=c<b

Questão 03.
Para cada par de complexos a seguir, assinale
a(s) alternativa(s) na(s) qual(is) a relação entre
as energias de estabilização do campo cristalino
está correta:
(01) [Fe(H2O)6]2+ < [Fe(H2O)6]3+
(02) [CrCl4]2- > [CrCl6]3‒
(04) [Ni(H2O)6]2+ > [Ni(NH3)6]2+
(08) [Co(H2O)6]3+ < [Rh(H2O)6]3+
(16) [Ni(CO)4] < [NiCl4]2-

Questão 04.
Considerando o composto HCl nas CNTP, é
correto afirmar:
(01) É um gás incolor.
(02) É um líquido amarelo esverdeado.
(04) É muito solúvel em água e considera-se
sofrer dissociação completa neste solvente.
(08) É praticamente insolúvel em benzeno.
(16) É solúvel em benzeno mas sua dissociação
em íons neste solvente é desprezível.
(32) Pode ser obtido industrialmente por queima
em maçaricos alimentados por H2(g) e Cl2(g).

Questão 02.
Sobre os mecanismos de reação dos complexos
de metais do bloco d, assinale o que for correto:
(01) Somente no mecanismo dissociativo uma
espécie intermediária é gerada.
(02) A etapa determinante da reação em um
mecanismo
dissociativo
é
altamente
dependente da identidade do substituinte.
(04) Os efeitos estéricos ao redor do metal
normalmente inibem as reações associativas.
(08) Um ligante com forte doação  ou ligante 
receptor apresentará um efeito trans pouco
importante e não alterará a velocidade da
reação em complexos quadrado-planares.
(16) Em complexos quadrado-planares, o
mecanismo predominante é o associativo,
sendo a entrada do grupo substituinte a etapa
lenta da reação.
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Química Inorgânica - Discursivas
Questão 05.
A molécula de água no complexo [Ru(EDTA)(H2O)]- pode ser substituída por diversos ligantes, conforme
mostrado na equação química abaixo. Em todos os casos, o íon central mantém seu estado de oxidação
e o nitrogênio é o átomo doador do ligante L:
[Ru(EDTA)(H2O)]–+ L → [Ru(EDTA)L]– + H2O
As constantes de velocidade para diversos ligantes são fornecidas na tabela abaixo:
Ligante, L
Piridina
Tiocianato
Acetonitrila

k (L mol-1 s-1)
6300
270
30

(40%) (a) Um possível mecanismo para esta reação de substituição é aquela no qual a água se dissocia
do Ru(III) na etapa lenta da reação e então o ligante L se coordena ao metal em uma etapa rápida. Um
segundo mecanismo possível é aquele no qual o ligante L se aproxima do complexo, originando uma
nova ligação que resulta no deslocamento da molécula de água, tudo em uma etapa concertada. Qual
dos dois mecanismos é o mais consistente com os dados fornecidos? Explique.
(30%) (b) O que os dados experimentais sugerem sobre a habilidade doadora dos átomos de nitrogênio
dos três ligantes?
(30%) (c) Quantos elétrons desemparelhados há em cada complexo de Ru(III)?
Rascunho:
a) Como a constante de velocidade é dependente do ligante de entrada, descarta-se a possibilidade
do mecanismo ser dissociativo, com a entrada do ligante ocorrendo na etapa rápida. O segundo
mecanismo é o mais provável, de acordo com os dados.
b) A acetonitrila é um ligante  doador e também o SCN-. Já a piridina é um ligante  doador e 
aceptor. Assim, por influência trans, labiliza a ligação com o oxigênio da água, aumentando a k
cinética.
c) O estado de oxidação do rutênio é (III) e como o Ru é da segunda série de transição,
independente do ligante, o metal será d5 spin baixo. Assim, haverá um elétron desemparelhado,
deixando o Ru(III) paramagnético, com 1 elétron desemparelhado.
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Questão 06.
Um composto mononuclear de manganês foi produzido adicionando-se a 10 mL de água, brometo de
potássio, oxalato de sódio e brometo de manganês(II). O resultado da análise elementar do composto
isolado foi: 10,0% manganês, 28,6% potássio, 8,80% carbono e 29,2% bromo. O percentual restante é
de oxigênio. A solução aquosa desse composto possui condutividade similar à de uma solução equimolar
de K4[Fe(CN)6].
(40%) (a) Escreva a fórmula do composto (mostre os cálculos).
(30%) (b) Desenhe sua estrutura.
(30%) (c) Este composto possui isômero? Se sim, desenhe as estruturas dos mesmos.
Rascunho:
a) Para 100g do complexo
Mn=10/55= 0,1818
K=28,6/39=0,7333
C=8,8/12=0,7333
Br=29,2/80=0,365
O=23,4/16=1,4625
Dividindo por 0,1818, a fórmula do composto é K4[MnBr2(C2O4)2]
b) O candidato poderia desenhar aqui como resposta qualquer um dos três isômeros, cis (qualquer um
dos dois enantiômeros) ou trans.
c) Sim, possui. Os três isômeros são apresentados abaixo (cis) – dois enantiômeros e o trans.
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Questão 07.
O fósforo pertence ao grupo 15 da tabela periódica e forma compostos do tipo PCℓ5 com geometria
bipirâmide trigonal. A espécie NF5 pode apresentar a mesma geometria molecular e ser uma espécie
estável? Justifique sua resposta.

Rascunho:
Não. Como o nitrogênio está no segundo período da tabela periódica o número máximo de ligações
que pode fazer é 4.
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Questão 08.
(50%) (a) Explique por que o hidreto de berílio sofre reação de polimerização.
(50%) (b) Por que a primeira energia de ionização do boro (8,3 eV) é menor que a do berílio (9,32 eV)?

Rascunho:
a) O BeH2 monomérico é formado por duas ligações com dois elétrons cada, formando uma espécie
com somente quatro elétrons (espécie bastante deficiente de elétrons). A polimerização ocorre
para diminuir a deficiência eletrônica.

O candidato ainda poderia desenhar o diagrama de orbitais moleculares (abaixo) para mostrar
que os orbitais  não ligantes são os responsáveis pela deficiência de elétrons e desta forma o
BeH2 pode ser polimerizado.

b) a 1ª energia de ionização do B (8,3 eV) é menor que a do Be (9,32 eV), apesar do boro possuir
carga nuclear maior. Neste caso, temos que observar que no boro o elétron mais externo
ocupa o orbital 2p (que tem maior energia) e está menos fortemente ligado do que o elétron
do orbital 2s. Assim, o boro possui um valor menor de energia de ionização.
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Química Orgânica – Proposições Múltiplas
Questão 09.
Qual das seguintes moléculas possui maior
estabilidade termodinâmica, considerando que o
grupo metila deva estar na posição equatorial?

(01) A
(02) B
(04) C
(08) D
(16) E
(32) F

Questão 10.
A obtenção de álcoois a partir de alcenos pode
ser conduzida por meio de diferentes rotas
sintéticas. Com relação à obtenção de álcoois
partindo do 3-metil-1-buteno é correto afirmar
que:
(01) Pelo método da hidratação de alcenos
catalisada por ácido, o produto majoritário será
o 2-metil-2-butanol.
(02) Seguindo o processo de oximercuraçãodesmercuração, o álcool obtido será o 3-metil-2butanol.
(04) Pela rota da hidroboração-oxidação será
obtido o 3-metil-1-butanol.
(08) A oximercuração-desmercuração fornece o
3-metil-2-butanol em mistura racêmica.
(16) As reações citadas acima podem ser
monitoradas
por
espectrofotometria
de
absorção na região do ultravioleta.
(32) Misturas de álcoois enantioméricos podem
ter suas proporções relativas determinadas por
ressonância magnética nuclear de hidrogênio.

Questão 11.
Assinale o que for correto sobre reações SN2:
(01) A velocidade da reação é independente da
concentração de nucleófilo.
(02) O nucleófilo ataca o átomo de carbono no
lado oposto ao grupo de saída na molécula.
(04) A reação prossegue com a formação da
ligação com o nucleófilo e o rompimento da
ligação com o grupo de saída ocorrendo
simultaneamente.
(08) A reação resulta na racemização parcial de
um substrato opticamente ativo.
(16) Solventes polares próticos favorecem a
reação em comparação com um solvente polar
aprótico.

Questão 12.
Em relação à identificação de aminas de fórmula
molecular C4H11N, é correto afirmar que:
(01) Existem três (3) aminas primárias com esta
fórmula molecular.
(02) De maneira geral, aminas primárias podem
ser diferenciadas das aminas secundárias ou
terciárias por espectroscopia vibracional na
região do infravermelho.
(04) De maneira geral, aminas terciárias podem
ser identificadas por espectroscopia vibracional
na região do infravermelho, pela presença de
uma banda de média intensidade na região de
3200-3600 cm-1.
(08) A dietilamina, por ser simétrica, não
absorve radiação na região do infravermelho.
(16) A 1-metilpropilamina e a 2-metilpropilamina
podem
ser
diferenciadas
tanto
por
espectroscopia vibracional na região do
infravermelho
quanto
por
ressonância
magnética nuclear de hidrogênio.
(32) A isopropilmetilamina e a isobutilamina
apresentam
espectros
de
ressonância
magnética nuclear de carbono idênticos.
(64) A espectroscopia de absorção molecular na
região do ultravioleta não é eficaz na
identificação de aminas.
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Química Orgânica - Discursivas
Questão 13.
A seguinte reação de eliminação pode prosseguir através de dois mecanismos, E1 e E2.

(30%) (a) Qual é o mecanismo de eliminação predominante quando a concentração de NaOCH3 for igual
a 0,5 mol L-1? Mostre os cálculos.
(30%) (b) Qual é o mecanismo de eliminação predominante quando a concentração de NaOCH3 for igual
a 2,0 mol L-1? Mostre os cálculos.
(40%) (c) Com qual concentração de base, o material de partida reage 50% por E1 e 50% por E2? Mostre
os cálculos.
Dados:
Constante de velocidade E1: kE1 = 1,4 x 10-4 s-1
Constante de velocidade E2: kE2 = 1,9 x 10-4 L mol-1 s-1
Concentração do haleto de alquila = 0,020 mol L-1

Rascunho:
a)
E1: vE1 = kE1 [haleto] = 1,4 x 10-4 s-1 x 0,02 mol L-1 = 2,8 x 10-6 mol L-1 s-1
E2: vE2 = kE2 [haleto] [NaOCH3] =1,9 x 10-4 L mol-1 s-1 x 0,02 mol L-1 x 0,5 mol L-1 = 1,9 x 10-6 mol L-1 s-

1

A velocidade E1 é maior, logo o mecanismo E1 predomina.
b) E1: vE1 = kE1 [haleto] = 1,4 x 10-4 s-1 x 0,02 mol L-1 = 2,8 x 10-6 mol L-1 s-1
E2: vE2 = kE2 [haleto] [NaOCH3] = 1,9 x 10-4 L mol-1 s-1 x 0,02 mol L-1 x 2,0 mol L-1 =7,6 x 10-6 mol L1 s-1
A velocidade E2 agora é maior, logo o mecanismo E2 predomina.
c) Se o material de partida reage 50% por cada mecanismo, a velocidade é a mesma para ambos
mecanismos:
vE1 = vE2  kE1 [haleto] = kE2 [haleto] [NaOCH3]  [NaOCH3] = kE1 [haleto] / kE2 [haleto]
[NaOCH3] = 1,4 x 10-4 s-1 x 0,02 mol L-1 / (1,9 x 10-4 L mol-1 s-1 x 0,02 mol L-1)= 0,74 mol L-1
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Questão 14.
Acilações de Friedel-Crafts são melhor realizadas com haletos de acila, mas outros derivados do ácido
carboxílico também podem ser utilizados, tais como anidridos carboxílicos e ésteres. Considere o
seguinte esquema reacional e mostre o produto formado (A, B, C, D) em cada uma das etapas.

Rascunho:
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Questão 15.
A molécula de etanol pode ser o reagente de partida para a síntese de vários compostos orgânicos
importantes. Partindo do etanol, indique os reagentes e condições de reação necessários para a
obtenção de:
(30%) (a) Formaldeído;
(30%) (b) Acetato de etila;
(40%) (c) Polietileno.

Rascunho:
a) Eliminação (H2SO4 / 1800C) seguida de ozonólise (O3, CH2Cl2, -780C/Zn, HOAc)
b) Oxidação do etanol com H2CrO4, K2Cr2O7 ou KMnO4 a ácido acético, seguida de esterificação com
outra porção de etanol em meio ácido.
Outra alternativa é reagir o ácido acético com cloreto de tionila para formar o cloreto de acetila que
reagindo com etanol forma o éster desejado.
Há outras rotas possíveis, mas não tão usuais mas poderão ser consideradas como resposta.
c) Eliminação como em (a), seguida de polimerização (aquecimento do eteno a 1000 atm na presença
de quantidade catalítica de um peróxido de diacila ou outro iniciador).
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Questão 16.
Uma amostra de 2-metil-1-butanol apresentou uma rotação específica no polarímetro de +1,1510.
Sabendo que a rotação específica do (S)-(-)-2-metil-1-butanol é de -5,7560, responda:
(50%) (a) Qual é a porcentagem de excesso enantiomérico da amostra? Mostre os cálculos.
(50%) (b) Qual enantiômero está em excesso (R ou S)? Justifique.
Rascunho:
a) EE = (+1,151 / -5,756) x 100 = 20,0 %
b) O enantiômero em excesso é o R, pois a rotação da amostra é positiva enquanto do enantiômero
S puro é negativa.
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