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INFORMAÇÕES:  

  

- Coloque nome e código somente nesta folha.  

- Coloque o código em todas as folhas de respostas.  

- Colocar o nome ou qualquer marca que identifique o candidato, exceto o código, nas folhas 

de respostas implicará na desclassificação do candidato.  

- A prova contém 05 questões de química geral, todas valendo 10,0 pontos cada.  

- A nota final será obtida pela média aritmética das notas obtidas nas cinco questões.  

- Utilize uma única folha de resposta para cada questão. 
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O hidróxido de ouro(III) é usado na eletrodeposição de ouro sobre outros 

metais. Pode ser produzido através da seguinte reação (não balanceada): 

 

                                                                       

 

Para preparar um suprimento de Au(OH)3, um químico de uma unidade de 

eletrodeposição industrial misturou 20,00g de KAuCl4 com 25,00g de Na2CO3 

(ambos dissolvidos em um grande excesso de água). Quantos gramas, no 

máximo, de Au(OH)3 podem ser formados? 

 

 

Todo o ferro de uma amostra de 2,000g de um minério de ferro foi dissolvido 

em uma solução ácida e convertido a Fe2+, que foi então titulado com uma 

solução de KMnO4 0,1000 mol/L. Na titulação o ferro foi oxidado a Fe3+ e o íon 

permanganato foi  reduzido a Mn2+.  A titulação necessitou de 27,45 mL da 

solução de KMnO4 para atingir o ponto final. 

 

a) Faça o balanceamento da equação que representa a titulação feita 
 

             
                                   

 

b) Quantos gramas de ferro havia na amostra utilizada? 
 

 

 

Para as moléculas de água, amônia e metano, responda: 

 

a) As estruturas de Lewis das três moléculas 

QUESTÃO 3 

QUESTÃO 2 

QUESTÃO 1 



b) Explique o aumento do ângulo de ligação observado experimentalmente 
para essas moléculas: HCH > HNH > HOH. 

 

 

 

 

O pentóxido de dinitrogênio não é muito estável. Na fase gasosa ou dissolvido 

em um oslvente não-aquoso, assim, como o tetracloreto de carbono, ele se 

decompõe, através de uma reação de primeira ordem, em tetróxido de 

dinitrogênio e oxigênio molecular. 

 

                

A Lei de Velocidade é: 

 

                   

 

A 45oC, a constante de velocidade para a reação em tetracloreto de carbono é 

6,22x10-4 s-1. Se a concentração inicial de N2O5 em uma solução de tetracloreto 

de carbono, a 45ºC, é 0,500 mol/L, qual será sua concentração depois de 

exatamente 1 hora. 

 

 
 

        
 
←       

A reação acima é endotérmica, com Ho=+56,9 kJ. Como será afetada a 

quantidade de NO2 em equilíbrio por 

(a) Adição de N2O4 
(b) Diminuição da pressão através do aumento de volume do recipiente 
(c) Aumento da temperatura 
(d) Adição de um catalisador ao sistema 

 

QUESTÃO 5 

QUESTÃO 4 


