
COMISSAO DE EXAMES

EXAME DE ADMISSAO DE QUIMICA - 2019

1. A prova tem a duragio de 120 minutos e contempla 42 questdes

2. Assinale correctamente o seu c6digo de candidatura
3. Para cada questSo assinale apenas a alternativa correcta

4. Nlo 6 permitido o uso de qualquer dispositivo electr6nico (m6quina de calcular, telem6veis, etc.)

Estrutura at6mica
1. Das espdcies quimicas seguintes: DI{, tzCl:, soSn, sF, taS2 e rBr.As esp6cies com estruturas isoel6ctricas s6o:

A. tcK', irCf ,tE B. sF, toS2' e $Br C. pK, taS2' e rBr D. tzCl, ta9- e tsBr.

2. O enunciado que se segue: "Os electrOes t6m propriedades de onda e de particula. As ondas elect6nicas s6o ondas

estacion6rias. Na esfera electr6nica os electr6es ocupam espaqos determinados (as orbitais). No espago de um electrdo h6

um espago de maior probabilidade de perman6ncia do electr6o,- ou, um espago de maior densidade electronegativa. Os

".pugor 
de perma6ncii dos electr6es t6m formas determinadas". E conhecido como:

A. Principio deincerteza de Heizemberg
C. Teoria at6mica mec6nica qu6ntica

B. Regra de Hund
D. Teoria at6mica mecdnica ondulat6ria.

3. A configuragdo at6mica de um elemento que, na tabela peri6dica, se encontra se encontra no 4e periodo e no VG-A 6:

A,. ls22s22pu3s'3pu4s'3d'o4po5s'4dt05p' B.ls'2s'2po3s23p64s23d1o4pu5s'4d'

c.ls2 2s2 2po js'3po 4s'3d'' 4pu 5s'4du 5p' D.ls2 2s2 2p6 3s'3po 4s'3dt0 4pt 5s'4d'o 5p'

4. O ntmero de electroes do catido X2* de um elemento X 6 igual ao ntmero de electrdes do 6tomo neutro de um g6s

nobre. Este 6tomo de g6s nobre apresenta nfmero at6mico l0 e ntmero de massa 20. O nfmero atdmico do elemento X 6:

A.8 8.12 c. 18 D.20

5. No ano de 1887, o cientista brit6nico J.J. Thomson descobriu, atrav6s de experimentos os raios cat6dicos, a primeira

evidOncia experimental da estrutura intema dos 6tomos. O modelo at6mico proposto por Thomson ficou conhecido como

"pudim de passas". Para esse modelo, pode-se afirmar que:

A. Os 6tomos s6o esferas duras, do tipo de uma bola de bilhar
B. As cargas negativas estdo distribuidas homogeneamente por todo o 6tomo

C. Os electrdes estSo distribuidos em 6rbitas fixas ao redor do nfcleo
D. Os electrOes est6o espalhados aleatoriamente no espago ao redor do nfcleo

Estequiometria
6. O endurecimento do gesso ocoffe devido d reacgso quimica representada por:

CaSOa.l/2HzO1";* 3l2HzO61 + CaSO+.2H2O1.1

Quando 1,45kg de gesso endurecem, o aumento de massa verificado 6, em gramas, igual a: A. 360

8.210 c. 150 D.90.

7. Na produgSo industrial de ferro em altos-fornos, urn dos min6rios de ferro utilizados 6 a hematita (Fe2O3). Processo 6

representado pela equaqSo: FezO: 

-) 

2Fe + 312 Oz

Considere a massa molar do ferro 56g.mol -r, a do oxig€nio l6g'mo1-r, o grau de pureza do min6rio e o rendimento da

reac96o iguais a 100%. A massa, em gramas, de ferro metiilico obtida em um alto-fomo, a partir de 1,0 kg de hematita,

ser6:

A. 700

1

8.500 c. 160 D. 350



8. O consome em quantidade recomendada (l000miligramas) de c6lcio por dia evita problemas como a osteoporose. Qual
a quantidade minima di6ria de 6tomos de cSlcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?
A.7,5.1021 B. 1,5.1025 C.1,5.1022 D.7,5 x 1023

9. Se se queimar 0,5 I do g6s Butano (Cfito) nur4 fog6o com rendimento de combust6o de 96,5%, a massa de Di6xido de
carbono produzido, ser6 de (ArH:l uma; ArC:12 uma):
4.3,9286 g 8.4,0711 g c. 4,711 g D.3,791 g

Soluc6es
10. Dissolve-se 20 g de sal de cozinha em ilgua. Qual serii o volume da solug6o, sabendo-se que a sua concentragdo 6 de
0,05 glL?
A. 400 L. 8.0,0025 L. C. 1,0 L. D.410 L.
11. A pressdo osm6tica de 1,5 / de uma solug5o com titulo de massa 0,01 NaOH, em que o soluto se encontra 100ok

dissociado, a0"C (R = 0,082f#*) 6 de (ArH:l uma; A10:16 uma; ArNa:40 uma)

A. I I ,3 12272 atm B. 11,312272 g C. 15,152 atm D.11,152 g

12. 10,00 mL de uma solugdo de (NH+)zSO+ foram tratados com excesso de NaOH. O g6s NH: libertado foi absorvido em
50,00 mL de uma solug6o 0,10 mol.L-rde HCt. O HCt que sobrou foi neutralizado por 21,50 mL de uma solugio 0,10
mol.L-l de NaOH. Qual a concentragSo da solugdo de (lrIH+)zSO+em mol.L-r?
A.0,28 8.0,14 c.0,32 D.0,42

13. Prepara-se 500 ml de uma solugdo a 1t3 M ZnNOlz. KaBn(HzO)i*:2,2.1010 M.O pH dessa solug6o 6:
A. 3,0000 B.6,3288 c.4,6900 D.9,4576
14. Prepara-se 5/ de um tampSo NH,tCl/NHt de pH : 9,54 I (KaNH; :5,8. 1 0 lqmol/l). Se a quantidade de Nll: presente na
solug6o for de 1, 5 mol, a quantidade de NH {l serii de:
A. -0,1219 mol B. 10'124e mol C. 0,75 mol D.7,5 mol

15. Colocando, na mesma soluESo, os electr6litos NazS (KbS2-:&3.10'Me NH4CI (KaNH;:5,8.10-t0M, a reacgao que
ocorrer6 entre eles 6:

A. Na:51u,11 + 2NH tcl/,q) ---+( l\rH., )rS1.r1 + 2NaCl1,r1

B. lla tS(*tt+ 2NH lcl(.,11------->21{H, t +11,S I +2NaCl,,r,

C. Nn ,S , or., + NH .,Cl 1,n, 
--+ 

|{al{H ,S ( nq ) * }{oCl 
1 *, 1

D. Nenhuma das alternativas (ndo haver6 reac96o)

16. As curvas de solubilidade dos sais NaCl e NH+CI estdo
representadas no griifico ao lado:
Com base no grdfico, pode-se afinnar que em 1009 de HzO: s

A. Dissolve-se maior massa de NH4CI que NaCl a20'C.
B. NaCI e mais sohivel que NH4CI a 60'C. ,o

C. NaCl 6 menos solLivel que NH4CI a 40"C.
D. 30g de um desses sais d totalmente dissolvidos a 40oC. 0

17. Considere que dois litros de uma solugdo aquosa 0,30 mol/L de ricido metan6ico (HCOOH) serSo utilizados para

formar uma solugSo tampSo, ou seja, aquela cujo pH n6o se altera pela adigSo de 6cidos ou bases. Para atingir esse
objetivo, devemos misturar essa solug6o com dois litros de solugdo aquosa 0,30 mol/L de:
A. 6cido percl6rico (HC1O4)
C. cloreto de pot6ssio (KCl)

A.2

2

B. hidr6xido de litio (LiOH).
C. acetato de s6dio (HCOONa).

18. Um tampdo foi preparado a partir de um monoiicido fraco, de constante de ionizagdo (Ka) igual a 2.10- 6, misturando-
se o iicido com uma solugdo de um sal desse mono6cido, o que deu origem a uma solugEo de pH : 6. Assinale a
altemativa abaixo que indique a relaqdo entre as contragdes do sal e do 6cido:

Solubltldedo 19 de solutd1Oo g do HrO!

8.3 c.5 D.7



Termoquimica
I9. Assinale aaltemativaque contdm apenas processos com AH negativo:

B. Combustdo e sublimagSo de s6lido para g6s.
D. CombustSo e sublimagSo de g6s para s6lido.

20. O calor liberado na combustio de um mol de carbono grafite d 94 kcal. O calor liberado na combust6o total de 6 g de
carbono grafite, em kcal, d
4.2s. B.30. c.47. D. l88.

21. De forma simplificada a reacaio de fotossfntese pode ser assim representada:
6 CO21gy+ 6 F{zO1gy ----+ CoH12Oq,1+ 6 Oz<el

Sabendo que as entalpias de formagdo do COz, tIzO e glicose valem, respectivamente: - 94,0, - 58,0 e - 242,0 kcal/mol,
qual a entalpia da reacgflo de fotossintese ?
A. - 540,0 kcal/mol B.450,0 kcal/mol C. 1080,0 kcal/mol. D. 1808 kcal/mol

22. Observe o gr6fico a seguir. O perfil da reac96o gendrica
A --.* B, nele representado, indica que a energia de ativag6o

do processo, em kJ, d igual a:

A. Combust6o e fusdo.
C. Fus6o e ebuligdo

A. 100 kJ
c.250 kJ

A. 0. 0,2

-)

A velocidade da reacaao pode ser
expressa por:

A.v:k2[A]
B. v: k [B]'
C. v: k tAl IBI
D. v: k tAl2 [B]

8.400
D.300

:{
o
r

23. A evaporagSo pela transpiragSo 6 um mecanismo pelo qual o corpo se dest'az do excesso de energia tdrmica e regula-se
para manter uma temperatura constante. Quantos quilojoules s6o removidos do corpo pela evaporagdo de 10,0 gramas de
6gua?

A.48 kJ B.98kJ C.24kI D.38 kJ

Cin6tica e equilibrio qufmico
24. Arelagdo a seguir mostra a variagdo da concentragio de uma substdncia A, em fungdo do

ulmltempo em uma mica:aA + bB ++ cC + dD
temno(min) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10.0 12.0 14.0 r 6,0 18,0
tAt mol/L 1 1.0 7.0 A1+,J 3,0 2,0 1.0 0"5 0,3 0,2 0,2

Qual 6 o valor da velocidade mddia da reacgio correspondente ao intervalo entre 4 el4 min.?
A.4,0 mol/L.min 8.0,40 mol/L.min C. 1,4 mol/L.min D.25 mol/L.min

25. No estudo cindtico de uma reacgso representada por: 2A(g) + Bz(g) 

--+ 
2AB(g)

Concentra96o

inicial de

A (rnolil)

Concentra96o

inicial de

B, (mol/Li

Velocidade

inicial

1mot.L I s- r)

0,10 0,10 2,53 x 10-G

0,10 0,20 5,06 x 10-$

0,20 0,10 10,01 x 10-$

26. Um recipiente fechado de 1 litro, contendo inicialmente, d temperatura ambiente, I mol de Iz e I mol de H2, 6
aquecido a 300 oC, formando duas moles de HI. Com isto, estabelece-se o equilibrio, cuja constante 6 igual a 1,0.102 .

Qual a concentragio, em mol/L, de cada uma das espdcies nessas condigdes?

Caminll' da reagao

B. l, l, 10 c. 116, 116,513 D.116,1/6,516



27.8m solugdo aquosa, i6es cromato (CrO+)2-, de cor amarela, coexistem em equilibrio com ides dicromato (CrzOi2-, de
cor alaranjadq segundo a reacgso:

2(Cro)2'6q1+ 2H*1"4 3 (Crzoz)2-<uo + Hzoot
A coloragdo alaranjadatoma-se mais intensa quando se:
A. adiciona OH-B. diminui o pHC. adiciona catalisador

28. O equilibrio representado pelo gr6fico ao lado 6

estabelecido a temperaturas acima de 450"C. Sabendo
que a variagdo do nfmero de mols dos participantes
est6 registrada no griifico, pode-se afirmar que, nestas
condigSes, a constante de equilibrio, Kc,6 igual a:

D. aumenta pressdo

4,27,00
c. 1,08

Reaccdes redox e electroquimica
29. Qual das afirmag6es abaixo 6 "falsa" em relaE1o a reacqdes de oxido-redugdo?
A. O oxidante se reduz e o redutor se oxida.
B. Um bom oxidante 6 tambdm um bom redutor.
C. Na eletr6lise, num el6ctrodo ocolre uma redugSo enquanto que noutro uma oxidagao.
D. Um bom oxidante depois de reduzido toma-se um mau redutor.

3 0. Na seguinte equagdo qufmica: Zn + 2HCt. ---+ ZnCNz + Hz
A. O elemento Zn oxida-se e reage como agente oxidante. B. O elemento Zn oxida-se e reage como agente redutor.
C. O elemento Zn reduz-se e reage como agente redutor. D. O HCt d um agente redutor.

3 1. Entre as reacgdes indicadas, a fnica que envolve transferancia de electrdes 6,:

8.5,40
D,2,16

A" AgNO:1uqt + NaCltuql 

--> 

AgCko + NaNO:ruql
C. CaO1.1+ HzOal 

--* 
Ca(OH)21,q;

B. CaCO:1.; --------+ CaO1.y + COzrel
D. H2O211; + 2HzOq1+ Oz(e)

32. Baterias de niquel-hidreto met6lico, MH, s6o empregadas em aparelhos eletr6nicos como celulares, m6quinas
fotogr6ficas etc. Considere que a reacE6o global desse tipo de bateria seja: MH + NiO(OH): M + Ni(OH),
E que apresenta uma diferenga de potencial de saida de 1,35V. Teoricamente, a tens6o minima, em volts, que se deve
aplicar para recarregar essa bateria 6 de:
A. -0,5V B. -1,0v C. +0,5V D. +1,5V

33. Considere o esquema abaixo que representa uma pilha constituida de metal cobre em solugSo aquosa de sulfato de
cobre e metal ciidmio em solugdo de sulfato de c6dmio. Os potenciais padr6es de reduqSo do Cu2* e do Cd2* sdo,
respectivamente, *0,34 V e -0,40 V.

Assinale a opgAo que mosha a ordem
decrescente de facilidade de oxidagSo dos
metais citados e a diferenga de potencial
(ddp) da pilha indicada:
A. Cu > Ag > Cd; -0,74Y
B. Cd > Cu > Ag;+0,74Y
C. Ag > Cu > Cd; -0,06 V
D. Cd > Cu > Ag; +0,06 V

34. Considere a pilha representada por Cq.y' Cu2* ll Fe3*, Fe2* / Pt1,y. Assinale a afirmagSo falsa.
A. a reacgso de redugdo que ocorre na pilha 6: Cu2* + 2 e- ---+ Cu<o
B. o eldctrodo de cobre 6 o 6nodo.
C. a semi-reacgdo que ocorre no ciitodo 6: Fe3* * e- -* Fe2*.

4
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D. a reac96o total da pilha 6: 2 Fe3n + Cu --- 2 Fe2* + Cu2*

Oufmica Oreflnica
35. Os nomes dos radicais ligados ao carbono quatem6rio do composto seguinte sdo respectivamente:

-,A-/-*
V A. Benzil, Isobutil, Isopropil e Etil

H fn, n H H B. Etil; Butil, benzil e dimetil
r- I I r I C.FenileEtilHrC-C -C- C-C-C-CH"" 
lrr, i,,, h It i, D' Dimetil e hePtil e fenil

cHr

36. A nomenclatura dos compostos ao lado 6:
A. 3-Etil-3-Metilpentano e z-Etil-2metilButano
B. 3-Etil-3-Metilpentano e 3-Etil-3 -metilpentano
C. 3-Etil-3-metilbutano e 2-Etil-2-metilpentano
D. 3-Etil-3-metilpentano e 3-Etil-3-metilhexano

i*^ -t*- lansCH3-CH2-C-CH2-CH3 cu3{cn2}c-cn3
CHr CHs

37. Os is6meros de fungSo representados pela formula molecular CzHeO s6o:
A. Alcool e dter B. Aldeido e cetona
C. Alcool aromiitico e fenol D. Acido carboxilico e 6ter

38. Tratando-se a mistura de 2'lodo-2-metilbutano e 2-Iodo-2,3-dimetilbutano com s6dio met6lico obt6m-se como
produtos os hidrocarbonetos:
A. 2,3-Dimetil-2,3-dietilpentano B. Iodoctano
C.2,3,3,4,4-Pentametilhexano D.Heptanoatodes6dio

39. Um composto l'A" de constituigdo CaHzBr, por tratamento com Potassa alco6lica, forneceu um composto ,,B,,, de
constituigio C:Ho, quando o compbsto "B" foi submetido a um tratamento com HBr, forma-r" * .o*poito ,,C,' que d
is6mero de "A". Os compostos "A", 'oB" e o'C" sdo, respectivamente:
A. Bromociclopropano, ciclopropano, I -bromopropano
B. 2-bromopropano, ciclopropano, I -bromopropano

40. Coloque os compostos em ordem crescente segundo a ebuligEo:

C. 3-bromo propeno, propeno, 2-bromopropano
D. l-bromo propano, propeno, 2-bromopropano

D. IV, UI, I, II

4l . Proteinas s6o compostos constituidos por:
A. Unidades de glucose unidos por ligag6es glicosidicas
B. Unidades amino6cidos unidos por ligagOes peptidicas
C. Unidades de monossacarideos unidos por ligag6es glicosidicas
D. Produtos da decomposiqflo dos polissacarideos

I. CH3-CH2-CHO
III. CH:-COOH,
A.II, IV, I, M

42. Na equagSo:

CHTNHz + CH3{OOH
Iil

II. CHa-CHz-CHz-CFI:
IV. CH3-CH2- CHzOH

B.II,I,IV, III c. [I,IV,I, il

--+ 
cHs{oocH: +

m

D. Amidas e Eteres

NH:
IV

Os Compostos I e III pertence respectivamente as sdries:
A. Aminas e Eteres B. Amidas e Esteres
C. Aminas e Esteres

FIM


