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PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA - UFSCar 

CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO NO 2º SEMESTRE DE 2019 
 

ATENÇÃO:  

NÃO SERÁ PERMITIDO QUE O CANDIDATO COLOQUE NOME NA PROVA E NAS FOLHAS DE 

RESPOSTAS.  

A IDENTIFICAÇÃO SERÁ FEITA PELO CÓDIGO INFORMADO NA LISTA DE PRESENÇA.  

(OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DESSE CÓDIGO SEM ELE NÃO TEMOS COMO IDENTIFICAR A FOLHA 

DE RESPOSTA). 

 

PROVA IMPRESSA FRENTE E VERSO 
 

Questão 01 

 

Um recipiente de volume 22,4 L contém inicialmente 2,0 mol de H2 e 1,0 mol de N2 a 273,15 K. Assumindo 

que todo o H2 reage com suficiente quantidade de N2 para formar NH3, calcule as pressões parciais e a 

pressão total da mistura final. 

 

Questão 02 

 

Uma reação de decomposição de primeira ordem tem as seguintes constantes de velocidades nas 

temperaturas indicadas. Calcule a energia de ativação. (R=8,3145 J K
-1

 mol
-1

) 

 

k/(10
-3

 s
-1

) 45,0 450 

/
o
C 20,0 40,0 

 

 

Questão 03  

 

O gráfico abaixo apresenta a titulação de 50,0 mL de uma solução de ácido monoprótico (HA) por uma 

solução de NaOH 1,00×10
1

 mol/L. Visualizando o gráfico apresentado responda: 

 

 

a) Trata-se de um ácido monoprótico forte ou fraco? 

Explique objetivamente e escreva a(s) reação(ões) 

química(s) envolvida(s). 

 

b) Calcule o pH da solução resultante após a adição de 

40,0 mL de NaOH. Mostre os cálculos. Dados: Kw = 

1,00×10
14

. 

 

Questão 04 

 

Dados os Ks dos sais abaixo, calcule as concentrações dos íons Ag
+
 em cada uma das soluções em equilíbrio 

com os sais sólidos em cada solução saturada, a saber: 

 

AgCl (Ks = 1,8×10
10

) e Ag2CO3 (Ks = 8,5×10
12

) 
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Questão 05 

 

Considere que o Cu
2+

(aq) reage com hidróxido de amônio em duas etapas, em que a primeira etapa consiste 

na precipitação de hidróxido de cobre e a segunda etapa consiste na solubilização do hidróxido de cobre e 

formação de um complexo azul escuro.  

a. Escreva as duas reações químicas balanceadas. 

b. Sabendo que a água completa a esfera de coordenação, desenhe a estrutura do complexo formado 

na segunda etapa de reação. 

 

Questão 06 

 

Explique a tendência dos valores de pontos de fusão dos compostos nas tabelas abaixo. Analise cada tabela 

separadamente. 

 

Tabela 1.                                Tabela 2. 

 

Compostos Ponto de fusão (
o
C) 

NaF 993 

MgF2 1261 

AlF3 1291 

 

 

Questão 07 

 

Forneça o mecanismo da reação de substituição eletrofílica aromática a seguir. Baseie a sua resposta no 

efeito do substituinte presente no anel aromático, fornecendo o(s) produto(s) majoritário(s) formado(s). 

 

 
 

Questão 08 

 

A partir dos espectros de RMN 
1
H (400 MHz) a seguir, deduza as estruturas dos dois produtos A e B 

possíveis, correlacionando os diferentes sinais com as estruturas propostas. Forneça o nome dos mecanismos 

envolvidos na formação dos produtos A e B. 

 

 

Produto	A	 Produto	B	

δ	=	3,46	ppm	

δ	=	1,19	ppm	

δ	=	5,25	ppm	

Compostos Ponto de fusão (
o
C) 

NaBr 747 

MgBr2 700 

AlBr3 97.5 


