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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):          

 

Catalão, 04/04/2016. 



Código: _______________  NOTA: ________ 
 

 

 

2,5 pontos 

 

Compare as afinidades eletrônicas do O (Z = 8) e do S (Z = 16) e do F (Z = 9) e 

do Cl (Z = 17). 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 1 



Código: _______________  NOTA: ________ 
 

 

2,5 pontos 

a) Qual é a hibridação do átomo de carbono no formaldeído, CH2O?  

b) Quais orbitais formam as ligações σ nessa molécula? E as ligações π? 

Justifique.  

QUESTÃO 2 



Código: _______________  NOTA: ________ 
 

 

2,5 pontos 

Um vinho comercial contém cerca de 9,7% de álcool etílico em massa. Suponha que 

1,21 kg de vinho sejam produzidos pela reação de fermentação da glicose, descrita 

abaixo: 

C6H12O6(aq)  C2H5OH(l) + CO2(g) 

Determine a massa de glicose necessária para produzir o vinho com as características 

descritas. M(C) = 12,0 g/mol; M(H) = 1,00 g/mol; M(O) = 16,0 g/mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 3 

QUESTÃO 4 



Código: _______________  NOTA: ________ 
 

2,5 pontos 

 

O ácido nicotínico (niacina), HC6H4NO2, um ácido monoprótico fraco, é um dos 

tipos de vitamina B. A deficiência dessa vitamina causa uma doença 

denominada pelagra, cujos sintomas são dermatite, diarreia e demência. Qual 

é o valor de Ka para essa substância se uma solução sua, de concentração 

inicial 12x10-3 mol/L, apresenta as seguintes concentrações de equilíbrio? 

[HC6H4NO2] = 11,6x10-3 mol/L 

[C6H4NO2
-] = [H3O

+] = 4,10x10-4 mol/L 


