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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 20 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, 
d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

d) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

e) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

f) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

g) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 10.21 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

h) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

i) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 

pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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01 - O calomelano, cuja fórmula é Hg2Cl2, é um sal escassamente solúvel em água. Uma certa aula prática consiste em 
misturar diferentes volumes de soluções de Hg2(NO3)2 0,10 mol L–1 e de KCl 0,10 mol L–1 . O roteiro do experimento 
orienta que se façam as seguintes misturas: 

 

Ensaio V{Hg2(NO3)2}  
/ L 

V(KCl)  
/ L 

1 0,050 0,400 

2 0,100 0,400 

3 0,150 0,400 

4 0,200 0,400 

5 0,250 0,400 
 

Se os cinco ensaios do quadro acima forem executados, qual das seguintes observações será a verdadeira? 
 

a) A quantidade de calomelano obtida será diretamente proporcional à quantidade de Hg2(NO3)2 em todos os ensaios.  
►b) A quantidade mínima obtida de calomelano será 0,0050 mol.  
c) A quantidade máxima obtida de calomelano será 0,0250 mol.  
d) Os ensaios 3, 4 e 5 produzirão a mesma quantidade de calomelano.  
e) No ensaio 3 será obtido 0,0550 mol de calomelano.  

 
02 - A Teoria dos Orbitais Moleculares (T.O.M.) é um modelo quântico de ligação química que considera os núcleos como 

sendo estacionários, ao redor dos quais se definem orbitais que descrevem os elétrons de valência. Normalmente os 
orbitais moleculares (O.M.) são formados através da combinação linear dos orbitais atômicos de todos os átomos que 
fazem parte da molécula.  
Considere moléculas constituídas por dois átomos de mesmo elemento químico do segundo período da Tabela 
Periódica, de fórmula genérica A2 (A=Li, Be, B, C, N, O, F ou Ne). Nesse caso, a T.O.M. prevê que:  

 

a)  os orbitais atômicos s formam apenas O.M. sigma, enquanto os orbitais atômicos p foram exclusivamente O.M. pi.  
b)  os orbitais atômicos p formam um O.M. ligante sigma, um O.M. antiligante sigma, um O.M. ligante pi e um O.M. antiligante 

pi, totalizando quatro O.M.  
c)  a ligação entre dois átomos de lítio (ZLi=3) é a mais fraca, e entre dois átomos de neônio (ZNe=10) é a mais forte.  
d)  a ligação entre dois átomos de oxigênio (ZO=8) é mais forte do que de moléculas dos demais elementos.  
►e)  a redução do dioxigênio O2 (ZO=8) para superóxido O2

– tornará a ligação mais fraca.  
 
03 - Num experimento foram feitas várias medidas de velocidades iniciais da reação entre o óxido nítrico e o hidrogênio, 

sob diferentes condições. A equação química da reação é: 
 

2NO(g) + 2H2(g) → N2(g) + 2H2O(g) 
 

A tabela abaixo sumariza os resultados obtidos: 

Ensaio [NO] / mol L–1 [H2] / mol L–1 vinicial / mol L–1 s–1 

1 0,10 0,10 1,2×10–3 

2 0,10 0,20 2,4×10–3 

3 0,10 0,30 3,6×10–3 

4 0,20 0,10 4,8×10–3 

5 0,30 0,10 1,08×10–2 

 

Assinale qual é a lei de velocidade que descreve os dados da tabela acima.  
 

a)  0,12 mol–1 L–1 s–1  [NO] [H2] 
b)  1,2 mol–2 L–2 s–1  [NO] [H2]2 

c)  2,4 mol–2 L–2 s–1  [NO] [H2]2 

►d)  1,2 mol–2 L–2 s–1  [NO]2 [H2] 
e)  2,4 mol–2 L–2 s–1  [NO]2 [H2] 

 
04 - Considere os ácidos de Brønsted-Lowry apresentados abaixo: 
 

H-OH - pKa em H2O = 15,7 

H-OI - pKa em H2O = 10,6 

H-OBr - pKa em H2O = 8,7 

H-OCl - pKa em H2O = 7,5 
 

 Por meio da análise dos seus respectivos valores de pKa em meio aquoso, assinale a alternativa que representa a 
sequência correta do aumento da acidez. 

 

a) H-OH < H-OBr < H-OCl < H-OI 
►b) H-OH < H-OI < H-OBr < H-OCl 
c) H-OCl < H-OI < H-OH < H-OBr 
d) H-OCl < H-OH < H-OI < H-OBr 
e) H-OBr < H-OH < H-OI < H-OCl  
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05 - Um elemento químico X com configuração eletrônica 2s2 2p5 formará compostos binários com metais divalentes com 
qual fórmula molecular? 

 

►a) MX2. 

b) M3X2. 
c) M2X4. 
d) M2X3. 
e) M2X. 

 
06 - A Teoria da Repulsão de Pares Eletrônicos da Camada de Valência (Valence Shell Electron Pair Repulsion – VSEPR – 

em inglês) é um método simples para predizer geometria molecular. A partir da fórmula de Lewis da molécula, conta-
se o número de pares independentes de elétrons da camada de valência do átomo de interesse (número estérico) e, 
para minimizar a repulsão entre si, seleciona-se a geometria em que os pares são mantidos o mais distante possível 
entre si. Com base na aplicação da teoria VSEPR para a molécula de BrF5, em que o bromo é o átomo central, considere 
as seguintes afirmativas: 

 

1. Somente 1 par de elétrons do bromo não se encontra compartilhado com os átomos de flúor. 
2. Há no total 5 pares de elétrons de valência no bromo. 
3. O arranjo octaédrico dos pares de elétrons ao redor do bromo minimiza as repulsões. 
4. A geometria molecular de BrF5 é pirâmide de base quadrada. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
07 - Seja a reação eletrolítica de deposição de cobre a partir de uma solução de sulfato de cobre II representada pela 

equação Cu2+
(aq) + 2e-  Cu(s). Qual é a massa de cobre que pode ser depositada, se aplicada uma corrente de 33,8 mA 

durante 90,0 minutos? 
 

Dados: 𝟏𝑨 = 𝟏𝑪. 𝒔−𝟏; 𝑭 = 𝟗𝟔𝟒𝟖𝟓 𝑪. 𝒎𝒐𝒍−𝟏; �̅�𝑪𝒖 = 𝟔𝟑, 𝟓 𝒈. 
 

a) 1,00 mg. 
b) 3,01 mg. 
c) 6,02 mg. 
d) 10,0 mg. 
►e) 60,2 mg. 

 
08 - Considere a seguinte equação química não balanceada: 
 

mCu(s)  +  nH+(aq)  +  oNO3
-(aq)    pCu2+  +  qNO2(g)  +  rH2O(l) 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos coeficientes estequiométricos m, n, o, p, q e r. 
 

a) 1 – 2 – 1 – 4 – 2 – 1. 
b) 4 – 1 – 3 – 1 – 4 – 2. 
c) 1 – 4 – 1 – 5 – 1 – 2. 
d) 1 – 4 – 2 – 4 – 1 – 2. 
►e) 1 – 4 – 2 – 1 – 2 – 2. 

 
09 - A síntese de tetracloropaladato de amônio é representada pela seguinte equação química NÃO BALANCEADA: 

 

aPdSO4 + bNH4Cl   c(NH4)2[PdCl4] + d(NH4)2SO4 
  

 Com base na equação química CORRETAMENTE BALANCEADA, calcule a quantidade necessária de cloreto de amônio 
para produzir 0,0032 mol de tetracloropaladato de amônio. 

 

a) 0,0008 mol. 
b) 0,0016 mol. 
c) 0,0032 mol. 
d) 0,0064 mol. 
►e) 0,0128 mol. 

 
10 - A relação carga/raio, comumente chamada de parâmetro eletrostático, em muitos casos é determinante de algumas 

propriedades de íons metálicos. Os íons de Fe2+ e Fe3+ quando presentes em água formam as espécies [Fe(H2O)6]2+ e 
[Fe(H2O)6]3+.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a afirmação e a justificativa corretas, respectivamente. 
 

a) A acidez será maior para o [Fe(H2O)6]2+ − menor raio do Fe2+, menor parâmetro eletrostático. 
b) A acidez será menor para o [Fe(H2O)6]3+ − menor raio do Fe3+, menor parâmetro eletrostático. 
►c) A acidez será maior para o [Fe(H2O)6]3+ − menor raio do Fe3+, maior parâmetro eletrostático. 

d) A acidez será maior para o [Fe(H2O)6]2+ − menor raio do Fe2+, maior parâmetro eletrostático. 
e) A acidez será menor para o [Fe(H2O)6]2+ − maior raio do Fe2+, maior parâmetro eletrostático.  
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11 - Geiger e Marsden, sob orientação de Rutherford, realizaram experimentos de espalhamento de partículas alfa por 
finíssimas lâminas de ouro. Observou-se que grande parte das partículas passava pela lâmina sem apresentar 
alterações na trajetória, como era esperado no modelo atômico de Thompson conhecido como “pudim de passas”. De 
forma inesperada, entretanto, foram observadas umas poucas partículas que eram defletidas, algumas das quais com 
valores de ângulo de deflexão muito grandes. Sobre o assunto, considere os seguintes dados: 

 

1. As partículas de cargas positivas dos átomos de ouro não eram ejetados da lâmina, por terem massa muito grande. 
2. As partículas de cargas positivas teriam tamanho muito menor que do átomo, pois são poucas as partículas alfa 

que se aproximam delas o suficiente para serem defletidas. 
3. O átomo seria constituído por um núcleo de carga positiva, massivo e de raio muito pequeno, ao redor do qual se 

encontrariam os elétrons ocupando todo o volume atômico.  
4. Os elétrons percorreriam órbitas circulares ao redor do núcleo, sendo que seriam permitidos somente alguns dos 

valores de distância elétron-núcleo.  
 

Com base nessas observações, Rutherford pôde concluir:  
 

 

a) Somente 1 e 2. 
b) Somente 2 e 3. 
c) Somente 3 e 4. 
►d) Somente 1, 2 e 3. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
12 - O ácido sulfúrico é obtido industrialmente pelo processo catalítico ou de contato, podendo ser dividido em três etapas: 
 

S(s) + X → SO2(g)  (1ª Etapa) 
2 SO2(g) + Y → 2 SO3(g)  (2ª Etapa) 
SO3(g) + Z → H2SO4(l)  (3ª Etapa) 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das espécies X, Y e Z. 
 

►a) O2 – O2 – H2O 

b) SO4
2- – O2 – H2O  

c) SO4
2- – SO4

2- – H2O 
d) O2 – H2O – H2O2 
e) H2O2 – O2 – H2O 

 
13 - O espetáculo de cores que é visualizado quando fogos de artifício são detonados deve-se a presença de elementos 

químicos adicionados à pólvora. Por exemplo, a cor amarela é devido ao sódio; a vermelha, ao estrôncio e ao cálcio; 
a azul, ao cobre; a verde, ao bário; e a violeta, ao potássio. Sobre os elementos químicos mencionados no texto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O sódio e o cálcio são metais alcalinos. 
2. O estrôncio e o bário são metais alcalino-terrosos. 
3. O cálcio é metal alcalino e o cobre é metal de transição. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
14 - A coloração das hortênsias, muito comum no Sul do nosso país, depende da acidez do solo, podendo ser azuis em 

solo ácido e rosadas em solo básico. Para se obter uma hortênsia de determinada cor é possível adicionar ao solo 
calcário, cloreto de ferro III, enxofre em pó, entre outros. A partir dessas informações, é correto afirmar que: 

 

a) o calcário adicionado ao solo onde as flores forem plantadas produzirá hortênsias de cor azul. 
►b) o cloreto de ferro (III) adicionado ao solo onde as flores forem plantadas produzirá hortênsias de cor rosa. 
c) se adicionarmos enxofre em pó ao solo, a cor da hortênsia obtida será a mesma obtida quando se adiciona calcário. 
d) o calcário corresponde ao sulfato de cálcio que com a umidade do solo sofre hidrólise ácida. 
e) a adição de nitrato de potássio ao solo produzirá hortênsias com coloração azul. 

 
15 - Você, como químico de um laboratório de controle de qualidade, precisa preparar uma solução tampão de acetato de 

sódio e ácido acético, cujo pH seja igual ao pKa do ácido acético (4,74). Qual das seguintes soluções que adicionada 
a um litro de ácido acético 0,20 mol.L-1 formaria um tampão nas condições anteriormente estabelecidas? 

 

a) 0,10 mol de CH3COONa. 
b) 0,10 mol de NaOH. 
c) 0,30 mol de NaOH. 
►d) 0,10 mol de HCl 
e) 0,30 mol de HCl. 
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16 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 
 

1. CH4 
2. NH3 
3. H20 
4. HF 

(   ) Geometria da molécula Linear 
(   ) Geometria da molécula Tetraédrica 
(   ) Geometria da molécula Piramidal 
(   ) Gometria da molécula Angular 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 1 – 2 – 4. 
b) 2 – 3 – 4 – 1. 
c) 4 – 1 – 3 – 2. 
d) 2 – 1 – 4 – 3. 
►e) 4 – 1 – 2 – 3. 

 
17 - Marca-passo é um dispositivo de emergência para estimular o coração. A pilha utilizada nesse dispositivo é constituída 

por eletrodos de lítio e iodo. A partir dos valores dos potenciais de redução padrão fornecidos abaixo, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. A semirreação de oxidação pode ser representada pela equação 2 Li+ + 2 e- → 2 Li. 
2. A diferença de potencial da pilha é de -3,05 V. 
3. O iodo, por ter maior potencial de redução que o Li, tende a sofrer redução, formando o polo positivo da pilha. 

 

Dados: Li+ + e- → Li (s), Eo = - 3,05 V e I2 (s) + 2 e- = 2 I- (aq), Eo = +0,54 V. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
18 - Considerando o modelo de ligação de valência e o modelo de campo cristalino que buscam explicar as ligações em 

íons complexos e compostos de coordenação, assinale a alternativa correta. 
 

a) Um agente quelante é um ligante que pode formar apenas uma ligação com o íon metálico. 
►b) O número de coordenação do íon metálico corresponde ao número de ligações que ele forma. 
c) Complexos com um número de coordenação 4 só podem ser tetraédricos. 
d) A labilidade de um complexo está relacionada com a velocidade da troca do íon metálico. 
e) Quanto maior for a constante de formação de um íon complexo, mais estável é o complexo e menor a razão do íon 

complexo em relação à concentração do íon metálico livre. 
 
19 - Suponha que a concentração de íons magnésio (II) em solução aquosa seja 1,5.10-6 mol/L. Na sequência, é adicionado 

a essa solução NaOH suficiente para tornar a solução 1,0.10-4 mol/L em íons hidróxido. (Dado: Kps do Mg(OH)2 igual a 
5,6.10-12.) 

 

Considere as seguintes afirmações: 
 

1. Ocorrerá a precipitação de Mg(OH)2 nessa solução. 
2. A solubilidade do Mg(OH)2 em água equivale à raiz quadrada do Kps do Mg(OH)2. 
3. Se a concentração de OH- for aumentada para 1,0.10-2 mol/L, a solubilidade do hidróxido de magnésio aumenta. 
4. Em uma solução saturada de Mg(OH)2, a concentração de OH- equivale a duas vezes a solubilidade desta base. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – F. 
►b) F – F – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – V – F. 
e) V – V – V – V. 

 
20 - A partir dos conceitos sobre energia, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Energia dos átomos, das moléculas ou dos íons em movimento no nível 
submicroscópico. 

2. Energia que resulta das atrações entre os núcleos atômicos nas moléculas. 
3. Energia entre íons positivos e negativos afastados por uma pequena distância. 
4. Energia associada ao movimento dos átomos, íons e moléculas. 

(   ) Eletrostática. 
(   ) Térmica. 
(   ) Cinética. 
(   ) Potencial química. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 4 – 3 – 2. 
►b) 3 – 1 – 4 – 2. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
d) 2 – 4 – 1 – 3. 
e) 2 – 1 – 4 – 3. 


