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Química Inorgânica 

 

Questão 1. Um frasco contém uma solução aquosa de brometo de sódio e outro frasco, uma 

solução aquosa de ácido clorídrico saturada nos gases componentes do ar atmosférico. O 

conteúdo de cada um dos frascos é misturado e ocorre uma reação química. Qual das opções 

abaixo contém a equação química que melhor representa a reação acima mencionada? 

a) 2 Cl– (aq)  +  2 H+ (aq)  +  ½ O2 (g)  →  H2O (l)  +  Cl2 (g) 

b) 4 Br– (aq)  +  O2 (g)  +  4 H+ (aq)  →  2 Br2 (l)  +  2 H2O (l) 

c) Cl– (aq)  +  3/2 O2 (g)  +  H+ (aq)  →  HClO3 (aq) 

d) 2 Br– (aq)  +  2 H+ (aq)  →  Br2 (l)  +  H2 (g) 

e) 2 Cl– (aq)  +  H2O (l)  +  ½ O2(g)  →  2 OH– (aq)  +  Cl2 (g) 

 

 

Questão 2. Assinale a opção CORRETA que corresponde à variação da concentração de 

íons Ag+ provocada pela adição, a 25 oC, de um litro de uma solução 0,02 mol L−1 em NaBr a 

um litro de uma solução aquosa saturada em AgBr. Dado: KpsAgBr(298K) = 5,3 x 10−13. 

a) 3 x 10−14  

b) 5 x 10−11  

c) 7 x 10−7  

d) 1 x 10−4  

e) 1 x 10−2 

 

 

Questão 3. Considere a equação química, não balanceada, que representa a reação do 

sulfeto de cádmio em solução aquosa de ácido nítrico:   

CdS (s)  +  HNO3 (aq)  →  Cd(NO3)2 (aq)  +  NO (g) +  Y  +  H2O (l) 

Pode-se afirmar que, na equação química não balanceada, a espécie Y é: 

a) Cd(HSO4)2 

b) CdSO4 

c) SO3 

d) SO2 

e) S 
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Questão 4. Dentre as configurações eletrônicas de d0 a d10, quais são as que apresentam os 

maiores valores de energia de estabilização do campo ligante em complexos octaédricos? 

Considere o caso de ligante de campo fraco.  

a) d5 e d10 

b) d2 e d7 

c) d4 e d9 

d) d3 e d8 

e) d1 e d6 

 

 

Questão 5. A hemoglobina é uma macromolécula biológica cujo centro ativo, normalmente 

chamado de grupo heme, pode ser representado pelo complexo de coordenação da figura 

abaixo. Uma das funções principais da hemoglobina é se ligar à molécula de oxigênio (O2) e 

transportá-lo dos pulmões aos diferentes tecidos do organismo. Em relação ao texto acima, 

o anel porfirínico do grupo heme pode ser caracterizado como: 

 

a) Ligante de campo fraco que não apresenta efeito de estabilidade termodinâmica causado 

pelo quelato.  

b) Ligante forte, tetradentado e termodinamicamente estável devido ao efeito quelato.  

c) Ligante lábil facilmente deslocado pelo monóxido de carbono e pelo oxigênio.  

d) As ligações metal-ligante são efetuadas pelas ligações duplas C=C alternadas do ligante. 

e) O efeito macrocíclico do anel porfirina não desempenha efeito na estabilidade da 

hemoglobina. 
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Quimica Analitica 

 

Questão 6. Considere uma célula eletroquímica com base na reação: 

2H+ (aq)  +  Sn (s)  →  Sn2+ (aq)  +  H2 (g) 

Qual das seguintes ações alteraria a medida do potencial da célula? 

 

a) baixar o pH no compartimento do cátodo 

b) aumentar [Sn2+] no compartimento do ânodo 

c) aumentar o pH no compartimento do cátodo 

d) qualquer uma das alternativas acima alterará o potencial da célula medida 

e) nenhuma das respostas anteriores 

 

 

Questão 7. O potencial padrão da célula (Eºcel) para a reação abaixo é + 0,63 V.  

Pb2+ (aq) + Zn (s) → Zn2+ (aq) + Pb (s) 

O potencial da célula para essa reação, quando [Zn2+] = 1,0 mol L-1 e [Pb2+] = 2,0 10-4 mol L-1, 

é: 

a) 0,74 V 

b) 0,52 V 

c) 0,63 V 

d) 0,85 V 

e) 0,41 V 

 

 

Questão 8. O gráfico abaixo mostra a curva de titulação de um experimento em que uma 

alíquota de 25,0 mL de HCl 0,100 mol L-1 foi titulada com solução de Ba(OH)2. A concentração 

da solução de Ba(OH)2 foi: 

 

 

a) 0,0625 mol L-1 

b) 0,125 mol L-1 

c) 0,250 mol L-1 

d) 0,100 mol L-1  

e) nenhuma das respostas anteriores 
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Questão 9. Considere um indicador que ionizou como mostrado abaixo para o qual Ka = 

1,0×10-4. 

HIn (aq) + H2O (l)  H3O+ (aq) + In- (aq) 

(amarelo)                                     (vermelho) 

Qual das alternativas contém todas as afirmações verdadeiras? 

(I) A cor predominante na faixa ácida é amarela 

(II) No meio da faixa de pH de mudança de cor, uma solução contendo o indicador 

provavelmente será laranja 

(III) Com pH = 7,00, uma solução contendo esse indicador (e nenhuma outra espécie colorida) 

ficará vermelha  

(IV) Com pH = 7,00, a maior parte do indicador está na forma não ionizada 

(V) O pH no qual o indicador muda de cor é pH = 4 

 

a) I, III, V 

b) II, IV 

c) I, II, III, V 

d) III, IV, V 

e) nenhuma das respostas anteriores. 

 

 

Questão 10. Uma solução de HCl foi padronizada com carbonato de sódio anidro (padrão 

primário) 0,05342 mol L-1. A equação da reação de titulação foi:  

2 HCl (aq) + Na2CO3 (aq)  → 2 NaCl (aq) + H2O (l) + CO2 (g) 

O pH da mistura de reação no ponto de equivalência deve ser:  

 

a) exatamente 7, uma vez que este é uma reação de neutralização;  

b) menor que 7, uma vez que parte do CO2 permanecerá em solução; 

c) maior que 7, uma vez que parte do CO2 permanecerá em solução; 

d) menor que 7, já que a quantidade de reação ácida é duas vezes a da base; 

e) nenhuma das respostas anteriores. 
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Química Orgânica 

 

Questão 11. Em relação à substituição eletrofílica que ocorre na substância abaixo: Em 

qual(is) posição(ões) do anel aromático ocorrerá a adição de um grupo etila (-CH2CH3)? 

 

a) orto em relação ao grupo -NO2 

b) meta em relação ao grupo -NO2 

c) orto e meta em relação ao grupo NO2 

d) orto e meta em relação ao grupo –CH3 

e) nenhuma das respostas anteriores. 

 

 

Questão 12. Assinale a questão que contém somente ativantes do anel aromático e que 

favorecem a substituição eletrofílica aromática. 

a) -COOH, -CHO, -CH3 

b) -OH, -COOH, -CH3 

c) -OH, -NH2, -CH3 

d) -OH, -CH3, -NO2 

e) nenhuma das respostas anteriores. 

 

 

Questão 13. Em relação às reações que sofrem o carbono acílio, assinale a alternativa 

correta: 

a) sofrem substituições porque os derivados de ácidos carboxílicos possuem bons grupos 

abandonadores; 

b) sofrem adições porque os derivados de ácidos carboxílicos possuem bons grupos 

abandonadores; 

c) sofrem substituições porque os derivados de ácidos carboxílicos possuem maus grupos 

abandonadores; 

d) sofrem adições somente de aminas; 

e) nenhuma das respostas anteriores. 
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Questão 14. A reação de hidrólise de um cloreto de acila gera como produto: 

 

a) amida; 

b) éster; 

c) álcool; 

d) ácido carboxílico; 

e) nenhuma das respostas anteriores. 

 

 

Questão 15. Compare as reatividades de tioésteres e ésteres frente a um nucleófilo 

qualquer e assinale a alternativa errada: 

 

a) tioésteres apresentam maior reatividade que ésteres; 

b) tioésteres e ésteres apresentam reatividades iguais; 

c) as adições nucleofílicas a tioésteres são favorecidas pela estabilidade do grupo 

abandonador (-SR); 

d) bons nucleófilos adicionam-se a tioésteres e ésteres. 

e) nenhuma das respostas anteriores. 
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Físico-química 

 

Questão 16.  Considere as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. Aumentar a temperatura do reservatório quente de uma máquina que opera de acordo 

com o ciclo de Carnot deve aumentar a eficiência da máquina. 

II. Um ciclo de Carnot é, por definição, um ciclo reversível. 

III.  Como um ciclo de Carnot é um processo cíclico, o trabalho realizado em um ciclo de 

Carnot é zero. 

 

a) I, II e III são verdadeiras 

b) I e II são falsas e III é verdadeira 

c) I e II são verdadeiras e III é falsa  

d) I e III são falsas 

e) I e II são falsas 

 

 

Questão 17. Considere as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. As grandezas U, H, A e G tem todas as mesmas dimensões.  

II. A relação DG = DH – TDS é válida para todos os processos.  

III. As grandezas SdT, TdS, VdP e ∫ 𝑉𝑑𝑃
2

1
 têm todas dimensões de energia.  

 

a) I e III são verdadeiras e II falsa. 

b) Somente I é verdadeira. 

c) Somente II é verdadeira. 

d) I e II são falsas. 

e) I, II e III são verdadeiras. 

 

 

Questão 18. Qual a unidade da constante de velocidade para uma reação de primeira 

ordem? 

 

a) cm3 mol-1 s-1 

b) s-1 

c) cm3 mol-1 

d) cm3 s-1 

e) mol-1 s-1 
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Questão 19. Considere as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I.  Toda reação tem uma ordem. 

II. Constantes de velocidade dependem da temperatura. 

III. Constantes de velocidade nunca são negativas. 

 

a) I, II e III são falsas. 

b) I e III são verdadeiras. 

c) I e III são falsas. 

d) Somente III é verdadeira. 

e) II e III são verdadeiras. 

 

 

Questão 20. Para a reação 2A + B → Produtos, assinale a alternativa correta.  

 

a) 2
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
=

𝑑𝑛𝐵

𝑑𝑡
 

b) 2
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
= 2

𝑑𝑛𝐵

𝑑𝑡
 

c) 
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
=

𝑑𝑛𝐵

𝑑𝑡
 

d) 
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
= 2

𝑑𝑛𝐵

𝑑𝑡
 

e) 
1

2

𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
= 2

𝑑𝑛𝐵

𝑑𝑡
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ANEXO I – Tabela Periódica 
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ANEXO II – Tabela de Potenciais padrão de redução 

 

 

 


