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Processo de Seleção e Admissão aos Cursos de Mestrado e de Doutorado 
 para o Semestre 2019/2 Edital 012/PPGQ/2019 

 

Instruções: 
1. Não escreva seu nome em nenhuma folha dos cadernos de questões e de respostas. 

Insira somente o número de inscrição no quadro localizado no canto superior direito nas 

folhas do caderno de questões e de respostas (etapa cega). Não poderá haver qualquer outra 

identificação, sob pena de sua desclassificação. 

2. Os cadernos de questões e de respostas deverão ser devolvidos ao término da prova. 

3. A resposta a cada questão deverá ser inserida no espaço especificado no caderno de 

respostas. Respostas fora do espaço designado não serão consideradas. O caderno de 

questões não será corrigido. 

4. Utilize somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta para responder as questões. 

5. Não é permitida a remoção de qualquer folha do caderno de questões.  

6. Não é permitido o empréstimo de materiais a outros candidatos. 

7. Em todas as questões nas quais é exigido desenvolvimento matemático, as etapas de cálculo 
deverão ser explicitadas na resposta. 

8. A prova consiste em doze questões dissertativas, das quais dez deverão ser 
selecionadas para resolução. 

 

Nível pretendido para ingresso: 
 (       ) MESTRADO 
 (       ) DOUTORADO 
 

 

 

 

 

 

11 DE NOVEMBRO DE 2019

CADERNO DE QUESTÕES 
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Questão 1. 
Carbânions são espécies reativas que apresentam uma carga negativa no átomo de carbono. 
Estas espécies são nucleófilos de grande importância na síntese orgânica e podem ser geradas 
pela desprotonação de hidrocarbonetos, conforme representações abaixo. Com base nessa 
figura, forneça respostas aos itens que seguem.  

 
(a) Classifique as espécies 1-3 em ordem crescente de acidez.  

(b) Determine a hibridização do átomo de carbono nas espécies carregadas (1’), (2’) e (3’). 

(c) Com base na resposta acima, classifique os carbânions em ordem crescente de estabilidade.  

Justifique sua resposta. 
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Questão 2. 
Três estruturas de ressonância são possíveis para o óxido de dinitrogênio, N2O.  

(a) Desenhe as três estruturas de ressonância. 

(b) Calcule a carga formal de cada átomo em cada estrutura de ressonância.  

(c) Identifique a principal estrutura de ressonância dessa molécula. Justifique sua resposta. 
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Questão 3. 
O bicarbonato de sódio (NaHCO3) é utilizado como produto de limpeza e também como fermento. 
Considere uma solução aquosa preparada pela dissolução de 15,9 g de bicarbonato de sódio para 
um volume final de 50,0 mL. A esta solução são adicionados 200 mL de vinagre, o que 
corresponde a uma solução de CH3COOH 0,833 mol L-1. A reação, representada abaixo, foi 
conduzida em sistema aberto (pressão de 1,00 atm) e em temperatura de 22,1 °C.  
 

HCO3
- (aq) + CH3COOH (aq)    →  CO2 (g) + H2O (ℓ) + CH3COO-  (aq) 

 
Em relação ao processo acima descrito: 
 

(a) Calcule o volume de CO2 produzido. 

(b)  Calcule o ∆H da reação quando 1 mol de CO2 é produzido. As seguintes entalpias de 
formação (ΔHf°) em kJ mol-1 são dadas:  HCO3

-= –692; CH3COOH = –486; CO2 = –393;                   
H2O = –286; CH3COO- = –486. 

(c) Calcule a quantidade de trabalho e de calor e prediga a variação de energia interna (ΔU) 
deste sistema. Dado: 1 atm L = 101,325 J. 
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Questão 4. 
O Prêmio Nobel em Química de 2019 teve como ganhadores os cientistas John B. Goodenough, 
Michael S. Whittingham e Akira Yoshino, que contribuíram para o desenvolvimento das baterias 
de íons de lítio. Atualmente, existem diferentes tipos de baterias, sendo que o primeiro dispositivo 
que aproveitou a energia das reações de oxirredução para gerar eletricidade foi a pilha de Volta, 
posteriormente aperfeiçoada por John Frederic Daniell. O diagrama de barras abaixo representa a 
pilha de Daniell. 

 
Zn(s) | Zn2+ (aq) ǁ Cu2+ (aq) |Cu(s) 

 
(a) Escreva a reação global e as semirreações para a pilha de Daniell e identifique o agente 

redutor e o agente oxidante. 

(b) Calcule o potencial, a 25 °C, de uma pilha de Daniell representada por  
 Zn2+(0,050 mol L-1) | Zn ǁ Cu | Cu2+ (5,0 mol L-1), sabendo que os potenciais padrão de 
redução do eletrodo de cobre e de zinco são 0,34 V e -0,76 V, respectivamente.   

(c) Explique se é possível construir uma célula galvânica representada por  
Cu | Cu2+ (2,0 mol L-1) ǁ Cu | Cu2+ (0,020 mol L-1). Se for possível, calcule o potencial da 
pilha.  
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Questão 5. 
A doença de Graves é uma enfermidade autoimune que gera uma anomalia na glândula tireoide, 
causando o hipertireoidismo. Um isótopo radioativo de iodo (131I) é uma opção terapêutica para 
tratamento da doença e, exceto pela indução de hipotireoidismo iatrogênico transitório ou 
permanente, nenhum efeito colateral significativo tem sido relatado (Fonte: Arq. Bras. Endocrinol. 
Metab. vol. 48 n.1, 2004). Com base no fato que todos os processos de decaimento radioativo 
seguem cinética de primeira ordem e que o tempo de meia-vida do 131I é de 8,02 dias e supondo 
que um paciente receba certa quantidade do medicamento, forneça respostas aos itens que 
seguem.  
 

(a) Calcule a constante de velocidade da reação de decaimento. 

(b) Determine a fração restante de 131I após exatamente 3000 minutos.  

(c) Determine o tempo necessário para eliminar 95% do 131I administrado a um paciente. 

(d) Determine a quantidade de nêutrons presente em um núcleo de 131I. 
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Questão 6. 
O ácido clavulânico, embora não possua atividade antibiótica, aumenta o potencial da amoxicilina 
quando administrado em concomitância, além de diminuir a resistência bacteriana uma vez que é 
preferencialmente degradado pelas enzimas beta-lactamases. O composto é utilizado como 
fármaco na forma de sal de potássio. Com relação ao ácido clavulânico, responda as perguntas 
abaixo. 

N
O

O OH
H

CO2H  
 

(a) Classifique a ligação dupla quanto à sua configuração (E ou Z). Justifique sua resposta. 

(b) Represente a estrutura de um diastereoisômero do ácido clavulânico.  

(c) Em meio aquoso de pH = 7,0 o nitrogênio estará ou não protonado? Explique. 

(d) Represente a estrutura do produto de neutralização do ácido clavulânico com hidróxido 
de potássio e explique por que a transformação do fármaco em um sal melhora sua 
disponibilidade no organismo. 
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Questão 7. 
Observe os valores das entalpias de hidrogenação experimentais para os alcenos abaixo e 
responda o que se pede. 
 

Alceno Nome ∆H (kcal mol-1) 
A but-1-eno - 30,6 
B cis-but-2-eno - 28,6 
C trans-but-2-eno - 27,6 
D buta-1,3-dieno -57,1 

 
(a) Na hidrogenação do but-1-eno, quais ligações químicas são clivadas e quais são formadas? 
(b) A hidrogenação de alcenos é um processo exotérmico ou endotérmico? Explique. 
(c) Com base nos valores de entalpia de hidrogenação, ordene a dupla ligação dos alcenos A, B 

e C em ordem crescente de estabilidade. Explique seu raciocínio. 
(d) Os processos de hidrogenação de alcenos empregam catalisadores, como Pd, Pt ou Ni. As 

entalpias de hidrogenação dependem do tipo de catalisador utilizado? Explique. 
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Questão 8. 
Abaixo são dispostos os ângulos de ligação H-X-H para metano (CH4), amônia (NH3) e água 
(H2O). Com base nos dados contidos nessa tabela, forneça respostas aos itens abaixo.  
 

Molécula Ângulo de ligação H-X-H (X = C, N, O) 

CH4 109,5° 
NH3 107,0° 
H2O 104,5° 

 

(a) Determine a geometria de cada molécula. Explique. 
(b) Determine a hibridização aproximada dos orbitais do átomo central em cada molécula.  
(c) Explique a diferença nos ângulos de ligação H-X-H para esses compostos. 
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Questão 9. 
O ácido acetilsalicílico (AAS; 180,16 g mol-1) é um analgésico muito utilizado 
para o tratamento de cefaléias, nevralgias e outros processos associados à dor. 
Comercialmente, pode ser adquirido em diferentes dosagens, na forma de 
comprimidos. Considere um processo de controle de qualidade no qual a 
concentração de AAS em comprimidos foi determinada por titulação com NaOH. 
Para a análise, 10 comprimidos contendo AAS foram devidamente macerados e homogeneizados 
em gral de porcelana, resultando em uma massa total de 6,10 g. Em seguida, uma alíquota de 
0,423 g dos comprimidos macerados foi pesada, devidamente solubilizada e titulada com uma 
solução padronizada de NaOH 0,0997 mol L-1. O ponto final da titulação foi alcançado quando 
19,8 mL de NaOH foram adicionados.  
 
(a) Equacione a reação entre o ácido acetilsalicílico e o hidróxido de sódio. 
(b)   Determine a massa AAS por comprimido, de acordo com os dados do enunciado.  
(c) Determine o volume de NaOH necessário para neutralizar completamente o AAS presente em 

dois comprimidos.  
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Questão 10. 
Preparo de soluções e cálculos de concentração são atividades rotineiras em um laboratório de 
química. Considere que um químico tenha preparado soluções aquosas individuais de hidróxido 
de sódio, acetato de sódio, nitrito de sódio e fluoreto de amônio, em volumes finais de 100 mL, 
nas concentrações especificadas no esquema abaixo e identificadas por letras:  

 
Considere as informações acima e despreze a força iônica de cada uma das soluções para 
fornecer respostas aos itens abaixo. 
 

(a) Classifique cada uma das soluções preparadas como ácida, básica ou neutra. Justifique 
sua resposta.  

(b) Misturando volumes iguais das soluções A e B, qual será o pH da solução resultante?    
 
 

  

Constantes fornecidas 
 
CH3COOH =>    Ka = 1,75 x 10-5 

HNO2 =>    Ka = 7,10 x 10-4 

HF =>    Ka = 6,70 x 10-4 

NH3 =>    Kb = 1,75 x 10-5 

Kw => 1,00  x 10-14      
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Questão 11. 
A substância conhecida como RDX, de massa molar 222 g mol-1, é uma é uma nitroamina 
considerada um dos mais poderosos e efetivos explosivos de uso militar. A análise elementar 
deste explosivo fornece como composição, em massa, 16,22% de carbono, 2,72 % de hidrogênio, 
37,84% de nitrogênio e 43,22% de oxigênio. Com base nesses dados, forneça respostas aos itens 
a seguir.  
 

(a) Determine a fórmula empírica da RDX.  
(b) Determine a fórmula molecular da RDX.  
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Questão 12. 
Os valores de pKa e as fórmulas moleculares de algumas substâncias são fornecidas na tabela 

abaixo: 

Nome Fórmula molecular pKa 

Ácido acético CH3COOH 4,75 

Ácido cloroacético CℓCH2COOH 2,86 

Ácido iodoacético ICH2COOH 3,18 

Glicina (ácido aminoacético) NH2CH2COOH 2,35 (pKa1) 
9,78 (pKa2) 

 

Considere as informações acima para fornecer respostas aos itens a seguir. 
 

(a) Classifique os ácidos acético, cloroacético e iodoacético em ordem crescente de força 

relativa do ácido. 

(b) Justifique a diferença entre os valores de pKa observados para ácido acético e ácido 

cloroacético. 

(c) Explique por que a glicina apresenta dois valores de pKa atribuindo-os aos respectivos 

grupos na molécula.  

(d) Forneça a estrutura e nome do produto orgânico principal da reação entre ácido acético e 

excesso de etanol na presença de quantidade catalítica de H2SO4.  
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EQUAÇÕES 
 

𝑝𝑝 𝑉𝑉 = 𝑛𝑛 𝑅𝑅 𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝐾𝐾𝑎𝑎 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
[𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏]
[á𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙]

 𝐸𝐸 = ℎ ν 

𝐸𝐸 =  𝐸𝐸0 −
0,05916

𝑛𝑛
log  𝑄𝑄 (25 °C) [𝑝𝑝3𝑂𝑂+] =  �

𝐾𝐾1𝐾𝐾2𝐶𝐶 + 𝐾𝐾1𝐾𝐾𝑤𝑤
𝐾𝐾1 + 𝐶𝐶

 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝛾𝛾 =  −  
0,51 𝑧𝑧2√𝜇𝜇

1 + 3,3 𝛼𝛼 √𝜇𝜇
 

µ =  
1
2
�(𝑐𝑐𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖2) 𝐴𝐴 = 𝜀𝜀 𝑏𝑏 𝑐𝑐 𝐾𝐾𝑎𝑎𝐾𝐾𝑏𝑏 = 𝐾𝐾𝑤𝑤

= 1,00𝑥𝑥10−14 (25 °𝐶𝐶) 

𝑏𝑏 =  �
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 − 1

 𝐾𝐾𝑎𝑎1𝐾𝐾𝑏𝑏2 = 𝐾𝐾𝑎𝑎2𝐾𝐾𝑏𝑏1 =  𝐾𝐾𝑤𝑤 
1
𝑣𝑣0

=
𝐾𝐾𝑀𝑀

𝑣𝑣𝑚𝑚á𝑥𝑥[𝑆𝑆]
+

1
𝑣𝑣𝑚𝑚á𝑥𝑥

 

�
𝜕𝜕𝑆𝑆
𝜕𝜕𝑝𝑝
�
𝑇𝑇

=  −�
𝜕𝜕𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑇𝑇
�
𝑝𝑝
 𝑝𝑝 =  

𝑛𝑛𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑉𝑉 −  𝑛𝑛𝑏𝑏

−  
𝑏𝑏𝑛𝑛2

𝑉𝑉2
 𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑙𝑙ℎ 

𝑉𝑉𝐴𝐴 =  �
𝜕𝜕𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑛𝑛𝐴𝐴

�
𝑇𝑇,𝑝𝑝,𝑛𝑛𝐵𝐵

 𝑥𝑥 =
−𝑏𝑏 ± √𝑏𝑏2 − 4𝑏𝑏𝑐𝑐

2𝑏𝑏
 𝑘𝑘 = 𝐴𝐴𝑏𝑏−

𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑇𝑇 

𝐾𝐾𝑝𝑝 =  𝐾𝐾𝑐𝑐 (𝑅𝑅𝑇𝑇)∆𝑛𝑛𝑔𝑔á𝑠𝑠 
 ∆𝑈𝑈 = 𝑞𝑞 + 𝑤𝑤 ln

𝑘𝑘2
𝑘𝑘1

=
−𝐸𝐸𝑏𝑏
𝑅𝑅

 �
1
𝑇𝑇2
−

1
𝑇𝑇1
� 

𝑞𝑞 = 𝐶𝐶 ∆𝑇𝑇 𝑞𝑞 = 𝑚𝑚 𝑐𝑐 ∆𝑇𝑇 ∆‡G =  ∆‡H − T∆‡S 

w =  −p ∆V 
 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑇𝑇 �1 +  

𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑚𝑚

+  
𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑚𝑚2

+ ⋯� 
𝑐𝑐𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑇𝑇

=  
∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆
∆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑉𝑉

 

∆G =  ∆H − T∆S ν0 =  �
𝑐𝑐[𝑑𝑑]
𝑐𝑐𝑑𝑑

�
0

=  𝑘𝑘2
[𝐸𝐸][𝑆𝑆]
𝐾𝐾𝑀𝑀 + [𝑆𝑆]

 �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑇𝑇
�
𝑝𝑝

=  − 𝑆𝑆𝑚𝑚  

1 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑚𝑚 𝐿𝐿 = 101,325 𝐽𝐽 𝑏𝑏𝑗𝑗 =  𝛾𝛾𝑗𝑗  𝑥𝑥𝑗𝑗 𝑏𝑏𝑗𝑗 =  
𝑝𝑝𝑗𝑗
𝑝𝑝𝑗𝑗∗

 

 
𝑏𝑏𝑗𝑗 =  

𝑝𝑝𝑗𝑗
𝐾𝐾𝑗𝑗

 

 

𝑝𝑝𝐴𝐴 =  𝑥𝑥𝐴𝐴 𝑝𝑝𝐴𝐴∗  𝑝𝑝𝐵𝐵 =  𝑥𝑥𝐵𝐵  𝐾𝐾𝐵𝐵 

∆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡 =  
∆𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡

 ∆𝑆𝑆 =  𝐶𝐶 𝑙𝑙𝑛𝑛
𝑇𝑇2
𝑇𝑇1

 𝑐𝑐𝑑𝑑 = 𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑝𝑝 − 𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑇𝑇 

CONSTANTES 
Constante Unidade 

ℎ = 6,63𝑥𝑥10−34 𝑚𝑚2 𝑘𝑘𝑙𝑙 𝑏𝑏−1 
𝑐𝑐 = 3,00𝑥𝑥108  𝑚𝑚 𝑏𝑏−1 
𝑙𝑙 = 9,81 𝑚𝑚 𝑏𝑏−2 

𝑅𝑅 = 8,31447 𝐽𝐽 𝐾𝐾−1𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙−1 
𝑅𝑅 = 8,20574𝑥𝑥10−2 𝑐𝑐𝑚𝑚3 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑚𝑚 𝐾𝐾−1𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙−1 
𝑅𝑅 = 8,31447𝑥𝑥10−2 𝑐𝑐𝑚𝑚3 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝐾𝐾−1𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙−1 

𝑅𝑅 = 8,31447 𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑚𝑚3 𝐾𝐾−1𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙−1 
𝑅𝑅 = 62,364 𝑐𝑐𝑚𝑚3 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏 𝐾𝐾−1𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙−1 
𝑅𝑅 = 1,98721 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑙𝑙 𝐾𝐾−1𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙−1 

 


