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ATENÇÃO
Apenas o código de inscrição do candidato deverá ser informado na folha de resposta.
A prova escrita, prevista no item 6.1.2 do Edital PRPGI N° 08/2021, é composta de 10
questões distribuídas entre as áreas de Química Analítica, Físico-Química, Química
Inorgânica e Química Orgânica.
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Química Analítica
1) Deseja-se obter o teor de ácido acético (CH3COOH) de um vinagre. Para isto colocou-se com o
auxílio de uma pipeta volumétrica 10 mL de vinagre em um balão volumétrico de 100 mL e diluiuse até a marca de aferição com água destilada. A seguir 25 mL desta solução foram pipetados e
transferidos para um erlenmeyer de 125 mL. Adicionou-se três gotas do indicador fenolftaleína e em
seguida titulou-se essa mistura com uma solução padrão de NaOH 0,1 mol/L, da qual foram gastos
16,75 mL. Dado: CH3COOH = 60 g/mol. Calcule a concentração em g/L, do ácido acético no
vinagre.

Química Orgânica:
2) Marque a opção correta quanto às configurações dos compostos abaixo;

I

(a)
(b)
(c)
(d)

II

III

I = S; II =R,S; III = S
I=R; II=S,R; III = R
I=S; II=R,S; III = R
I=R; II =S,R; III = S

Físico-Química:
3) Uma fita de magnésio de 15g é colocado em um Becker com ácido clorídrico diluído. Calcule o
trabalho feito pelo sistema como um resultado da reação a uma pressão atmosférica de 1atm e 25oC
de temperatura. (Dado: Mg = 24,31g/mol).
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Química Inorgânica:
4) Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos de Valência (TRPEV): Na molécula do tetrafluoreto de
xenônio (XeF4), existem 12 elétrons na camada de valência, sendo 8 elétrons oriundos do xenônio
e 4 elétrons dos quatro átomos de flúor (1 elétron de cada flúor). Os esquemas apresentados a
seguir mostram que os átomos de flúor podem ser colocados em um plano (a), formando um
quadrado (D4h) ou em dois planos perpendiculares (b), levando a uma geometria angular (C2v).
Baseado na Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos de Valência (TRPEV), explique qual a
configuração geométrica é mais estável.

F
F

F

F

Xe

Xe

F

F
F
F
(b)

(a)

Química Analítica
5) Considerando que a produto iônico da água a 10 oC é 2,9 x 10-15. Qual o pH da água nesta
temperatura?

Química Orgânica:
6) Classifique como V (verdadeiro) ou F (Falso) as afirmativas abaixo
(i)

Um objeto é quiral quando ele não pode ser sobreposto à sua imagem especular.

(ii)

Quando os átomos estão conectados na mesma ordem, contudo, eles diferem na disposição

(iii)
(iv)

desses átomos no espaço; eles são estereoisômeros.
Um átomo de carbono tetraédrico que tem quatro átomos ou grupos diferentes recebe o nome
de centro de simetria.
Até os isótopos se qualificam como substituintes diferentes de um centro de quiralidade.
a) V, V, V, V

b) V, F, V, V

c) V, F, F, V

d) V, V, F, V
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Físico-Química:
7) O peróxido de hidrogênio decompõe-se em hidróxido de sódio aquoso diluído a 20oC, em uma
reação de primeira ordem: 2H2O2(aq) → 2H2O(l) + O2(g). V = k[H2O2] e k = 1,06 x 10-3 min-1. Qual
é a concentração de peróxido após exatos 100 minutos?

Química Inorgânica:
8) A molécula de oxigênio (O2), no seu estado fundamental e, portanto, mais estável, apresenta um
comportamento paramagnético devido à presença de dois elétrons desemparelhados em seus orbitais
de valência, sendo desta forma atraída pelas linhas de força de um campo magnético e um estado de
spin do oxigênio tripleto (3O2). Entretanto, no estado excitado a teoria prevê a existência de dois
estados excitados singletos (1O2), devido a inversão de spin de um dos elétrons e sendo um deles
diamagnético, repelindo as linhas do campo magnético. O oxigênio tripleto é muito importante na
química e bioquímica, enquanto o oxigênio singleto é bastante reativo e pode apresentar atividade
citotóxica. Com base na Teoria do Orbital Molecular (TOM), represente a formação dessas duas
espécies de O2, a partir dos seus elétrons de valência 2s2 e 2p4.

Química Orgânica:
9) Marque a opção que completa a frase abaixo de forma correta.
“__________________é a capacidade de uma substância ___________girar o plano da luz
_____________e sua medição é feita usando um instrumento chamado de______________.”
(a)
(b)
(c)
(d)

A inatividade óptica, aquiral, planopolarizada, viscosímetro
Atividade óptica, quiral, planopolarizada, polarímetro.
Atividade óptica, aquiral, planopolarizada, difratômetro
Atividade óptica, quiral, ordinária, polarímetro

Química Inorgânica:
10) A hibridização de orbitais atômico pode ser definida como sendo a combinação linear ou mistura
das funções de onda dos orbitais atômicos. Indique os orbitais híbridos que justificam a formação
dos seguintes compostos e a geometria molecular associada a essa hibridização.
a) CS2
b) BF3
c) SF6
d) [PdCl4]2-
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FOLHA DE RESPOSTA

