
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA - UFSCar 
CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO NO 1º SEMESTRE DE 2017

ATENÇÃO:

Favor não colocar nome na prova e nas folhas de respostas.

A identificação será feita pelo código informado na lista de presença

Questão 01     
O gasogênio é um combustível industrial de baixo custo, obtido pela seguinte reação:  C(s) + H 2O(g)  →
CO(g) + H2(g). a) A produção do gasogênio é endotérmica ou exotérmica? b) Calcule a variação de entalpia
na produção de 200 L de hidrogênio a 0,65 atm e 65ºC através da reação dada acima. Considere condições
ideais.

Dados: R = 0,082 L.atm.K-1.mol-1.

Substância Entalpia de formação, ΔHf
o

(kJ.mol-1)
C(g) + 716,68

CO(g) - 110,53
CO2(g) - 393,51
H(g) + 217, 97

H2O(l) - 285, 83
H2O(g) - 241,82

Questão 02      
A reação entre duas substâncias X e Y apresentou uma lei de velocidade experimental dada por v = kv[X]
[Y], onde kv é a constante de velocidade e os termos entre colchetes representam as concentrações de X e de
Y. O tempo de meia-vida (t1/2) para essa reação a 25 ºC foi de 900 s partindo-se de concentrações iniciais
iguais (para X e Y) e no valor de 0,210 mol L–1. 
Calcule o t1/2 para esta mesma reação a 35 ºC, porém, partindo-se de concentrações iniciais para X e Y iguais
a 0,170 mol L–1. Sabe-se que a energia de ativação (Ea) para a reação mencionada é de 210 kJ mol–1. 

Considere que a Ea não varia significativamente para a faixa de temperatura estudada.
R = 8,314 J (mol K)–1.

Questão 03      
Uma solução tampão foi preparada pela adição de 9,97 mL de KOH 0,1 mol L -1 em 23,14 mL de
ácido acético (HAc) 0,1 mol L-1. O volume final desta solução foi ajustado em 100,00 mL em um
balão volumétrico, por meio da adição de água destilada. Qual é o pH dessa solução? O pKa do HAc
é 4,74.

Questão 04      
Uma solução concentrada de Na2SO4 é adicionada gradativamente a uma solução contendo Sr2+ 0,3
mol L–1 e Pb2+ 0,3 mol L–1. Considerando que não há alteração significativa do volume, qual será a
concentração de Pb2+ na solução quando o SrSO4(s) começar a precipitar? Dados: Ks(PbSO4) = 1,6 ×
108 e Ks(SrSO4) = 2,8×107.
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Questão 05      
A interpretação do diagrama de orbitais moleculares pode ajudar no entendimento das propriedades e da
reatividade de moléculas. 

a) Desenhe o diagrama de orbitais moleculares das moléculas de H2 e He2 e dê a ordem de ligação para cada
uma delas.  Explique porque o hélio  gasoso é  encontrado na forma atômica  ao invés  de  uma molécula
diatômica.

b)  Desenhe  o  diagrama de  orbitais  moleculares  do  N2,  dê  a  ordem de  ligação  e  explique  porque essa
molécula é pouco reativa se comparada com outras moléculas diatômicas de elementos do mesmo período. 
Sabendo que o número atômico dos elementos é: H=1, He=2 e N=7

Questão 06      
Desenhe a estrutura de Lewis das moléculas abaixo. Indique a geometria de cada uma delas e justifique a
geometria a partir da hibridização do átomo central.

a) ICN 
b) NO3

-

c) SF5
+

d) H2O
e) SO2 

Sabendo que o número atômico dos elementos é: H=1, C=6, N=7, O=8, F=9, S=16, I=53

Questão 07      
Os valores de pKa do fenol, m-nitro-fenol e p-nitro-fenol são: 9,89; 8,28 e 7,15, respectivamente. Explique a
origem das diferenças de pKa.

Questão 08 
Os halogenoalcanos podem reagir com íons hidróxido para sofrer deslocamento nucleofílico do íon 
halogeneto e formar um álcool. Uma complicação dessas reações é a competição com reações de 
eliminação. Prediga os produtos possíveis da reação de 2-bromo-pentano com hidróxido de sódio.
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