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

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA APLICADA – MESTRADO 
 

Nome: ________________________________________ R.G. _____________________________ 
 

1ª. Etapa do processo de seleção 2008 – Parte 1 
 

Questão 01: (A) A radiação infravermelha tem comprimento de onda de 800 nm a 1 mm. Qual é 

a freqüência da radiação 8,00 x 102 nm? (B) Microondas, 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: Metais com estrutura bcc, como o tungstênio, não estão compactamente 

empacotados. Portanto, suas densidades seriam maiores se eles mudassem para uma estrutura 

cúbica de empacotamento compacto (sob pressão, por exemplo). Qual seria a densidade do 

tungstênio se ele tivesse uma estrutura de empacotamento compacto ao invés da bcc? Sua 

densidade real é 19,3 g.cm-3. 

 

Questão 03: Um elétron é acelerado até a uma velocidade muito alta, conhecida dentro de 2,95 X 

102 Km/s. Utilizando o Princípio de Heisenberg, determine a incerteza na posição do elétron. 

(Dados: massa do elétron: m = 9,10939 X -31 kg; ħ = 1,054 X 10-34 J.s; Δx.Δp ≥ (1/2)ħ; Δp = 

mΔv). 
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1ª. Etapa do processo de seleção 2008 – Parte 2 
 

Questão 04: Considere os seguintes confôrmeros: 

Me

t-Bu

Me

t-Bu

t-Bu

Me

Me t-Bu

t-Bu

Me

 

Qual conformação representa a conformação mais estável do cis-1-terc-Butil-4-metilcicloexano? 
Justifique brevemente a sua resposta. 

Questão 05: Os compostos abaixo possuem a mesma fórmula molecular, C7H12O2. Qual dos 
compostos exibirá um espectro de RMN 1H consistindo de apenas dois (02) singletos? Justifique 
sua resposta. 

 

Questão 06: Na reação abaixo: 

 

 

a. Dê os possíveis produtos e indique qual será o principal? Justifique sua resposta.  

b. Proponha o mecanismo de formação do produto principal. 

c. Se esta reação fosse realizada na presença de peróxido, qual seria o produto principal? 

H3C C C CH2 CH3

CH3 H
H Br
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1ª. Etapa do processo de seleção 2008 – Parte 3 

 

Questão 07: Dadas as ligações C-H e C-Cl, preveja qual era absorver luz de menor comprimento 

de onda e explique por que. 

 

Questão 08: Em quais das seguintes moléculas pode ocorrer transição n para *, sendo que n 

representa um par não-ligante. 

a) ácido fórmico : HCOOH; 

b) etino : C2H2; 

c) metanol : CH3OH; 

d) cianeto de hidrogênio, HCN; 

Explique suas escolhas. 

 

Questão 09: Prediga as características do espectro de RMN de 1H do benzeno e dos 3 

diclorobenzenos isômeros. É possível distinguir os diclorobenzenos com base nos seus espectros 

de RMN? 
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1ª. Etapa do processo de seleção 2008 – Parte 4 
 

Questão 10: O pentóxido de dinitrogênio é muito instável. Um possível mecanismo para sua 
decomposição é: 

I - N2O5 ↔ NO3 + NO2 
II- NO3 + NO2 ↔ NO2 + NO + O2 
III- NO3 + NO ↔ 2 NO2 

a) Determine a expressão da lei de velocidade para este processo, com base no diagrama de 
energia dado a seguir: 

 
b) Dê a formula estrtural e o nome IUPAC do dímero do dióxido de nitrogênio formado 

segundo a reação abaixo: 
2NO2 ↔ N2O4 

 
Questão 11: Um estudante come no jantar o equivalente a 2000 Calorias. Ele deseja fazer uma 
quantidade equivalente de trabalho na academia, levantando uma massa de 50 kg. Quantas vezes 
têm que levantar a massa para gastar essa energia? Assumir que ele levanta o peso cerca de 2 m e 
que não ganha energia quando o peso voltar ao solo. (1 kcal = 1x103 cal e 1 cal = 4,1840 J). Se 
ele conseguir, qual será a variação total de energia livre do seu organismo? 

Dados: g = 10,0 m.s-2  
    W = F . d 
 

Questão 12: Imagine um motor de Carnot que opera entre as temperaturas TH = 850 K e TC = 
300 K. O motor executa 1200 J de trabalho por ciclo, o que leva 0,25 s: 
a) Qual a eficiência deste motor?  
b) Quanta energia |QH| é extraída em forma de calor do reservatório de alta temperatura a cada 

ciclo?  
c) Quanta energia |QC| é transferida na forma de calor para o reservatório de baixa temperatura a 

cada ciclo?  
d) Quanto muda a entropia da substância ativa devido à energia que recebe do reservatório de 

alta temperatura? E quanto muda devido à energia que é transferida para o reservatório de 
baixa temperatura? 

Dados: rendimento(%) = (1 - QH / QC) . 100  
    W = QH - QC 

    S = Q / T 


