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INFORMAÇÕES:  

 

- Coloque nome somente nesta folha.  

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

respostas implicará na desclassificação do candidato.  

- A prova contém 06 questões de química geral, todas valendo 10,0 pontos cada.  

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

- Utilize uma única folha de resposta para cada questão. Pode-se utilizar o verso da 

folha. 

 

 

 

CANDIDATO:  _______________________________________________________ 

CÓDIGO: ___________________ (SECRETARIA DO PROGRAMA DEFINIRÁ) 

 

15 de janeiro de 2014 



Código:___________________  NOTA: ________ 
 

 

 

Duas das reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por: 

𝐶 𝑠 + 𝑂2 𝑔 → 𝐶𝑂(𝑔) 

 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) → 𝐹𝑒(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

 

O monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda reação. 

Considerando apenas estas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada, 

em kg, de carvão consumido na produção de uma tonelada de ferro. 

 

  

QUESTÃO 1 



Código:___________________  NOTA: ________ 
 

 

 

A decomposição térmica do carbonato de cálcio produz óxido de cálcio e dióxido de 

carbono. Decompondo-se 5,0g de carbonato de cálcio impuro e recolhendo-se todo o 

dióxido de carbono produzido num recipiente contendo uma solução de hidróxido de 

bário, obtiveram-se 8,0g de carbonato de bário. Dados: 

 

a) Escreva as equações balanceadas; 

b) Qual a pureza do carbonato de cálcio? 

  

QUESTÃO 2 



Código:___________________  NOTA: ________ 
 

 

 

Considere as seguintes moléculas: H2O, NH3 e CH4. 

 

a) Informe a hibridização e a geometria estrutural de cada uma delas. 

b) Compare os ângulos de ligação 𝐻𝑂 𝐻, 𝐻𝑁 𝐻 𝑒 𝐻𝐶 𝐻. 

c) Com base na teoria de Lewis de ácido e base explique se as mesmas podem 

atuar como ácido ou base de Lewis? 

 

  

QUESTÃO 3 



Código:___________________  NOTA: ________ 
 

 

 

De acordo com a Teoria de Orbital Molecular e considerando as moléculas 

𝑂2 ,𝑂2
+𝑒 𝑂2

−, responda: 

 

a) Desenhe o diagrama de orbital molecular para cada espécie informando os 

orbitais ligantes e antiligantes de acordo a ligação formada; 

 

b) Calcule a ordem de ligação; 

 

c) Preveja se a molécula é paramagnética ou diamagnética. 

 

  

QUESTÃO 4 



Código:___________________  NOTA: ________ 
 

 
 

a) Classifique cada uma das reações e escreva a equação química balanceada 

para: cloro reagindo com metano na presença de luz e bromo reagindo com 

eteno na ausência de luz. 

 

b) Desenhe as estruturas de ressonância do ciano-benzeno que mostram como 

ele funciona como substituinte meta-diretor. 

  

QUESTÃO 5 



Código:___________________  NOTA: ________ 
 

 

 

Considerando-se a seguinte reação de célula: (10 pontos) 

M(s) + Zn2+(aq)  Zn(s) + M4+(aq)              Eo = 0,16 V 

 

a) Balanceie a equação química de reação de célula. (3 pontos) 

b) Determine o potencial padrão do par redox M4+/M. (7 pontos) 

 

Dados: Eo
(Zn2+/Zn)= 0,76 V 

 

QUESTÃO 6 


