
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química

PROVA ESCRITA INDIVIDUAL SOBRE QUÍMICA GERAL

PROCESSO SELETIVO EDITAL 06/2017

CÓDIGO: ____________

PROCEDIMENTOS IMPORTANTES

 NÃO se identifique na prova e nas folhas de respostas. Sua

identificação será somente pelo código acima.

 Colocar  o  nome  ou  qualquer  marca  que  identifique  o

candidato nas folhas de resposta implicará na desclassificação do

mesmo.

 Utilize uma única folha de resposta para cada questão. Pode-

se utilizar o verso da folha.

 Assine a lista de recebimento e de devolução da prova.

 Preencha seu nome no campo abaixo, destaque esta folha e

entregue ao aplicador, no início da prova.

 Memorize  o  código  acima.  Você  precisará  dele  para

verificação de resultados.

 É permitido o uso de calculadora, exceto calculadora gráfica

e calculadora do aparelho celular ou tablete. ´

 É  proibido  o  empréstimo  de  qualquer  material  entre  os

candidatos durante a realização da prova.

 Somente  serão  consideradas  para  avaliação  as  respostas

preenchidas  com  caneta  esferográfica  (azul  ou  preta)  e  que

estiverem  contidas  nos  cadernos  de  resposta,  nos  locais

destinados à resposta de cada questão.

CANDIDATO (A):                                                                                                 



Código: _______________ NOTA: ________

Catalão, 11/07/2017.

2,5 pontos

Uma amostra opticamente pura de um isômero (composto I) é hidrolisada por água e verifica-
se que o produto é opticamente inativo. 

                                    
    I                                            II                                  III                                     IV

a) Escreva a fórmula e estrutura do produto desta reação. 

b) O mecanismo é SN1 ou SN2? Explique a sua conclusão.

c) Coloque os compostos (I, II, III e IV) em ordem crescente de taxa de reação. Explique.

QUESTÃO 1



Código: _______________ NOTA: ________

2,5 pontos

O pentacloreto de fósforo é um importante reagente industrial usado na preparação de diversos
compostos orgânicos, tais como cloretos de alquila, cloretos de ácidos, etc. Essa substância
pode ser preparada em fase gasosa por meio da seguinte reação:

PCl5(g) + Cl2(g)   PCl5(g)

Se, a 23ºC, um frasco de 6,00 L contém as seguintes quantidades dessas substâncias em
equilíbrio: 0,0222 mol de PCl3, 0,0189 mol de PCl5 e 0,1044 mol de Cl2, calcule o valor de Kc

para essa reação a essa temperatura.

QUESTÃO 2



Código: _______________ NOTA: ________

2,5 pontos

Conforme teoria do orbital molecular apresente o diagrama orbital molecular para as espécies
para N2

2 + e O2
2+, indicando os seguintes itens:

a) Preencha os elétrons;
b) Indique as propriedades magnéticas; 
c) HOMO;
d) LUMO e; 
e) Ordem de ligação para cada molécula. 

QUESTÃO 3

QUESTÃO 4



Código: _______________ NOTA: ________

2,5 pontos

O ar atmosférico contém em média 209,5 mL/L de oxigênio, 780,8 mL/L de nitrogênio e 9,7
mL/L de outros gases. O butano (C4H10) é um gás utilizado como combustível em isqueiros
descartáveis, sendo que sua reação com oxigênio produz dióxido de carbono (CO2) e água.
Calcule  o  volume de ar,  nas  CNTP,  necessário  para  a  combustão  completa  de 2,50  g  de
butano.
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