
 
Campo Grande, 30 de julho de 2012. 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO MESTRADO EM QUÍMICA 

EDITAL N° 17, DE 25 DE MAIO DE 2012. 
Processo Seletivo 2012.2. 
1ª etapa – Prova escrita 

 
1ª. Questão – Considerando as informações sobre o ácido sulfúrico PA listadas abaixo, indique 
como prepararia 100 mL de uma solução de ácido sulfúrico 2 mol L-1 a partir do ácido sulfúrico PA.   

(Valor 1,3) 

 
http://www.bioinfo.ulusofona.pt/Site/4/seg/acido%20sulfurico.pdf 

  



2ª. Questão – Uma amostra de dicloreto de európio, EuCl2, pesando 1,00 g, é tratada com excesso 
de uma solução de nitrato de prata, e todo o cloreto é recuperado na forma de 1,28 g de AgCl. Qual 
o peso atômico do Európio? Mostre os cálculos.                                                               (Valor 1,2) 
 

Dados: Massas molares: Ag = 107,9 g/mol e  Cl = 35,5 g/mol. 
 

3ª. Questão – Numa condição reacional foram adicionados 1g de Zn e 1 g de I2, obtendo-se ao final 
1 g de ZnI2.                                                                                                                                                                (Valor 1,3) 

a) Qual o rendimento da reação? 
b) Os reagentes foram totalmente convertidos no produto? 
c) Em caso negativo para o item b, indique qual(is) reagente(s) não reagiu(iram) totalmente e 

a(s) respectiva(s)  quantidade(s)? 
 Dados: Massas molares: Zn = 65,39 g/mol e  I = 126,90 g/mol. 
 

4ª. Questão – Uma solução foi preparada pela dissolução de 6,3404 g de sulfato de alumínio anidro 
(alto teor de pureza) em água ultrapura e o volume elevado a 1 litro em um balão volumétrico. A 
partir dessa solução deseja-se preparar 50 mL de uma solução na concentração de 10 mg L-1 de 
alumínio. Calcule o volume (em µL) da alíquota da solução inicial necessário para a diluição. 
Dados de massa atômica: Al = 26,982; S=32,065; O=15,999                                             (Valor 1,3) 
 
5ª. Questão – 2. Qual é o valor de pH da solução obtida quando 50 mL de solução de hidróxido de 
sódio 0,1 mol L-1 são adicionados a 100 mL de solução de ácido acético (Ka=1,8 x 10-5) 0,1 mol L-1.  
(Valor 1,3) 

 
 
6ª. Questão – A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos para a reação de formação do iodeto 
de hidrogênio, a 25°C (H2(g) + I2(g)→ 2HI(g)).                                                                     (Valor 1,3) 
 

Experiência [H2] inicial 
Mol L -1 

[I2] inicial 
Mol L -1 

Velocidade (mol.L-1.s)-1 

1 0,100 0,100 5,5 x 10-6 

2 0,200 0,100 2,2 x 10-5 
3 0,400 0,100 8,8 x 10-5 
4 0,100 0,300 1,65 x 10-5 
5 0,100 0,600 3,3 x 10-5 

 
Determine a equação cinética desta reação e o valor da constante de velocidade a esta temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 



7ª. Questão – Responda as questões abaixo:                                                                       (Valor 1,3) 
 

a) O cheiro característico de peixe é atribuído à presença de aminas. A sabedoria popular 
indica para tirar “cheiro de peixe” das mãos esfregá-las com limão e, posteriormente, lavá-
las com água. Qual o fundamento químico deste procedimento? 

b) Um dos princípios do bafômetro para detectar a ingestão de bebida alcoólica se baseia na 
reação do etanol com Na2Cr2O7 em meio ácido. O resultado positivo é indicado pela cor 
verde do Cr+3. Quais produtos orgânicos são gerados neste processo? 

c) Os sabões, em geral, são obtidos pelo tratamento de óleos ou gorduras com NaOH. Que 
classe de composto orgânico presente nos óleos ou gorduras reagirá com NaOH? Quais 
serão os produtos da reação? 

 
8ª. Questão – Sabendo que a primeira lei da termodinâmica, também denominada lei de 
conservação de energia, afirma que a energia de um sistema se altera pela quantidade de energia 
transferida na forma de calor e/ou pela quantidade de energia transferida na forma de trabalho, 
descreva uma situação (ou experimento) na qual um sistema terá sua quantidade de energia alterada 
por transferência de energia na forma de calor e outra situação na qual um sistema terá sua 
quantidade de energia alterada por transferência de energia na forma de trabalho. Explique 
sucintamente as condições envolvidas em cada uma das situações.                                    (Valor 1,0) 
 
 


