
 

 

PROVA ESCRITA INDIVIDUAL SOBRE QUÍMICA GERAL 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM QUÍMICA 

 

 

 

 

 

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 respostasimplicará na desclassificação do candidato.  

- A prova contém 07 questões de química geral, todas valendo 10,0 pontos cada.  

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

- Utilize uma única folha de resposta para cada questão. 
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Os foguetes impulsionadores de combustível sólido do ônibus espacial são baseados na 

seguinte reação entre o perclorato de amônio e o alumínio. 

 

3 𝑁𝐻4𝐶𝑙𝑂4 𝑆 + 3 𝐴𝑙 𝑆  →   𝐴𝑙2𝑂3 𝑆 + 𝐴𝑙𝐶𝑙3 𝑔 + 3 𝑁𝑂 𝑔 + 6𝐻2𝑂(𝑔) 

 

Se um dos reagentes estiver em excesso, será adicionada massa desnecessária ao ônibus, logo 

deseja-se uma mistura estequiométrica. Qual massa de cada reagente deve ser usada para 

cada quilograma de mistura de combustível? 

 

 

 

Uma maneira de remover o dióxido de nitrogênio formado na operação de motores de 

automóveis é utilizar um conversor catalítico (ácido isociânico – HNCO). Esse conversor reage 

com o dióxido de nitrogênio para produzir nitrogênio molecular, dióxido de carbono e água. 

a) Escreva a equação balanceada do processo descrito (4,0 pontos) 

 

b) Qual seria a massa de HNCO necessária para reagir completamente com os estimados 

1,7 x 1010 kg de dióxido de nitrogênio produzidos a cada ano pelos automóveis dos 

Estados Unidos? (6,0 pontos) 

 

 

 

“Os raios atômicos geralmente decrescem da esquerda para a direita em cada período 

devido ao aumento do numero atômico efetivo, e cresce em cada grupo quando camadas 

sucessivas são ocupadas.” Tem-se como exemplo do Li para o Cs e sendo que para cada novo 

período, os elétrons mais externos ocupam uma camada mais distante do núcleo. O 

decréscimo em cada período como do Li para Ne, por exemplo, é surpreendente, porque o 

número de elétrons cresce com o número de prótons.  

QUESTÃO 3 

QUESTÃO 2 

QUESTÃO 1 



Analise o texto acima e associe com o gráfico abaixo. Em seguida explique em termos da carga 

nuclear efetiva por que isso ocorre. 

 

 
 

 

 

Considere os itens a e b: 

a) O valor do pKa da anilina é 4,63 e o da 4-nitro-anilina é 1,0. Qual é a base mais forte? 

Explique a diferença de basicidade entre estes compostos.(4,0 pontos) 

b) O trinitrotolueno (TNT) é um explosivo bem conhecido e fabricado pela nitração do tolueno 

com uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrados.(6,0 pontos) 

b1) Explique porque o isômero trissubstituído é o que se forma durante a nitração; 

 

b2) Use a estrutura do TNT para determinar o seu nome sistemático (IUPAC).   

 

 
 

 

Considerando dois processos de eletrólise descritos abaixo cuja carga circulada tenha sido de 

521,3 C para ambos:  

a) Determine a massa molar de um metal desconhecido (cujo estado de oxidação é +1) 

sabendo-se que 0,5830 g do metal foram depositados neste processo de eletrólise. (5,0 

pontos) 

QUESTÃO 5 

QUESTÃO 4 



b) Em um processo de eletrólise contendo solução de um sal de ouro, foram depositados 355 

mg de ouro. Qual é o estado de oxidação do ouro neste sal? (5,0 pontos) 

 
 

A droga anfetamina, C6H5CH(CH3)NH2, Kb = 7,8x10-4, é usualmente comercializada na forma de 

bromidrato, C6H5CH(CH3)NH3
+Br-, porque ela é muito mais estável nessa forma sólida. 

Determine o pH de uma solução preparada a partir de 6,48 g do sal em 200,0 mL da 

solução.(MMsal = 216,12 g mol-1) 

 

 
 

a) Porque as moléculas de CH4, NH3, OH2 possuem os ângulos de ligação  

𝐻𝐶 𝐻 (109, 50),𝐻𝑁 𝐻 (106, 50)𝑒 𝐻𝑂 𝐻(104, 30) com valores próximos embora o 

número de átomos nas moléculas seja 5, 4e 3, respectivamente.(5,0 pontos) 

 

b) Ilustre todas as possibilidades de geometria molecular para a molécula de BrF3. 

Explique qual a geometria mais provável?(5,0 pontos) 

 

 

QUESTÃO 7 

QUESTÃO 6 


