
Mestrado em Química Aplicada – Seleção 2007   1/6

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO QUÍMICA APLICADA - MESTRADO

1a etapa do Processo de Seleção 2007 - Parte 1

Questão 01: (A) Arranje, em ordem crescente de comprimento de onda, os seguintes tipos de 
fótons  de  radiação  eletromagnética:  ondas  de  rádio,  radiação  infravermelha,  luz  visível, 
radiação ultravioleta.  (B) Arranje,  em ordem crescente  de energia,  os  seguintes  tipos de 
fótons  de  radiação  eletromagnética;  raios  γ,  raios  X,  luz  visível,  radiação  ultravioleta, 
microondas. (C) A radiação infravermelha tem comprimento de onda de 800 nm a 1 mm. 
Qual é a freqüência da radiação 8,00 x 102 nm? (D) Microndas, como as que são usadas em 
radares e para aquecer comida em fornos de microondas, têm comprimento de onda maior 
que 3 mm. Qual a freqüência da radiação de 3,0 mm?

Questão 02: O espectro de infravermelho mostra uma absorção devido ao estiramento da 
ligação C−H a 3,38 μm para um grupo metila  (−CH) e a 3,1 μm para um grupo alcino 
(−C≡C−H).  Qual  ligação  C−H  é  mais  dura  (que  tem  a  maior  constante  de  força  k), 
assumindo que os átomos vibrantes têm as mesmas massas efetivas?

Questão 03: O potássio cristaliza-se em uma estrutura bcc. O raio atômico do potássio é 235 
pm. Determine (A) o número de átomos por cela unitária; (B) o número de coordenação do 
retículo; (C) o comprimento da aresta da cela unitária.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO QUÍMICA APLICADA - MESTRADO

1a etapa do Processo de Seleção 2007 - Parte 2

Questão 4: Considere os seguintes compostos aromáticos:

NH2 NHCCH3

O

CCH3

O

CH3

a) Coloque-os em ordem crescente de reatividade em uma reação de bromação. Justifique 
sua resposta.
b) Qual deles forneceria a maior proporção de produto meta? Justifique sua resposta.
c) Dê o mecanismo da reação de bromação do item b.

Questão  5: Um composto  de  fórmula  molecular  C8H9BrO fornece  os  seguintes  sinais  de 
RMN1H:

triplete, δ 3,7 ppm; triplete, δ 4,2 ppm; multipleto, δ 7,1 ppm (5H).

No espectro de IV não há evidência  de banda de hidroxila.  Dê a  estrutura  do composto, 
relacionando os hidrogênios da molécula com os sinais observados no espectro de RMN.

Questão 6: Considere as projeções de Newman a seguir:

       A                                       B                                           C

a) Identifique quais são os compostos (R,R)-, (S,S)- e (R,S)-2,3-diclorobutano.
b) Qual estrutura é um composto meso?
c) Quais estruturas representam enantiômeros?
d) Quais são diastereoisômeros entre si?
e) Quais deles apresentam rotação óptica?
f) Dispondo de A, B e C isolados, como podemos saber qual é o (+)-2,3-diclorobutano?
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Questão 7: Os seguintes itens foram retirados de um almoxarifado de peças de construção de 
celas galvânicas: dois béqueres de 250 mL e uma ponte salina, um voltímetro ligados a fios e 
pinças, 200 mL de solução de cloreto de crômio (III) 0,010 molL-1, 200 mL de solução de 
sulfato de cobre (II) 0,16 molL-1, um pedaço de fio de cobre e um pedaço plano de metal 
cromado.

Dados:       E0 (Cr3+  →  Cr2+) = -0,41 V;          E0 (Cr3+  →  Cr) = -0,74 V;
                 E0 (Cu2+  →  Cu+) = 0,15 V;           E0 (Cu2+  →  Cu) = 0,34

a) Descreva a construção da célula galvânica.
b) Escreva as semi-reações do ânodo e do cátodo.
c) Escreva a reação da célula.
d)  Sabendo-se  que  o  diagrama  da  célula  é  uma  combinação  da  notação  dos  dois 
eletrodos, dê o diagrama da célula galvânica.
e) Qual é o potencial esperado para esta célula?

Questão 8: O NO2 é um gás castanho avermelhado o qual é um dos principais agentes de 
poluição liberados por automóveis. As moléculas de NO2 combinam-se para formar um gás 
incolor, tetróxido de nitrogênio, N2O4, segundo a reação:

N2O4 ↔ 2 NO2

Supondo-se que as concentrações no equilíbrio sejam 0,405 molL-1 de N2O4 e 2,13 molL-1 de 
NO2, em uma solução de clorofórmio a 25 oC:
(a) Calcule a constante de equilíbrio para a reação;
(b) Se uma quantidade extra de NO2, 1,00 mol, for adicionada a 1,00 L da mistura à mesma 
temperatura, discuta utilizando o princípio de Lê Chatelier, a direção da mudança para N2O4, 
NO2 e Kc após a adição do NO2;
(c) Calcule as concentrações finais de equilíbrio após a adição de NO2 e confirme se as suas 
previsões feitas no item (b) foram válidas.

Questão 9: Sendo as moléculas NHCH2, NH2CH3 e HCN, responda:
(a) Escreva a estrutura de Lewis para cada uma das moléculas;
(b) Dê as estruturas de ressonância quando apropriado;
(c) Determine a carga formal sobre cada átomo das estruturas ressonantes e identifique a 
estrutura de menor energia;
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(d) Justifique qual destas moléculas você espera que tenha a ligação C−N mais forte.
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Questão 10: Responda as seguintes questões: 

a) Dois cilindros à mesma temperatura contêm quantidades iguais de um tipo de gás. Se 
o volume do cilindro A é três vezes maior que o volume do cilindro B, o que se pode dizer 
sobre a pressão relativa em cada um dos cilindros?

b) Álcool etílico tem, aproximadamente, um calor especifico duas vezes menor que o 
calor  especifico da  água.  Se,  para  massas  iguais  destes  líquidos  são  fornecidas  iguais 
quantidades de calor, o que acontecerá com a temperatura destas duas amostras?

c) O que está errado com esta frase:  dados dois corpos, o que tem maior. temperatura 
tem mais calor.

d) Se a água é um mau condutor de calor, por que pode ser aquecida rapidamente quando 
colocada ao fogo?

Questão 11: Segundo a  Lei  de  Hess,  a  variação de entalpia  (ΔH)  para qualquer  processo 
depende apenas da natureza dos reagentes e produtos e independe do número de etapas do 
processo ou da maneira como é realizada a reação. Considerando a Lei de Hess e os seus 
conhecimentos sobre termoquímica, determine a ΔH para a formação de um mol de dióxido de 
carbono a partir de um mol de carbono sólido e um mol de oxigênio, dados:

2 C(s) + O2 (g) → 2 CO (g) ΔH =  -221,0 kJ/mol
CO2 (g) → CO (g) + ½ O2 (g)             ΔH =  +283,0 kJ/mol
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Questão 12: Um corpo metálico quando exposto ao ar e à umidade pode sofrer um processo de 
corrosão (oxidação), o que pode deixá-lo impróprio para a função a que se destinava. Uma das 
formas  de  se  minimizar  este  processo  é  a  “proteção  catódica”:  prende-se  um “metal  de 
sacrifício” no corpo que se deseja proteger do processo de oxidação.
Suponha que você deseja fazer a proteção catódica de uma tubulação em ferro metálico. Qual 
das substâncias da tabela abaixo você usaria? Justifique.

Potenciais padrão de redução
Semi-reação de redução E0 / volts
F2(g) + 2 e– = 2 F– (g) +2,87
Br2(g) + 2 e– = 2 Br– (aq) +1,08
Ag+

(aq) + e– = Ag(s) +0,80
Cu2+

(aq) + 2 e– = Cu(s) +0,34
Ni2+

(aq) + 2 e– = Ni(s) –0,25
Fe2+

(aq) + 2 e– = Fe(s) –0,44
Mg2+ (aq) + 2 e– = Mg(s) –2,37
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