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 QUÍMICA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Em um laboratório, foram encontrados dois frascos, A e B, cujas etiquetas apresentam
informações dos respectivos reagentes, conforme mostrado abaixo.

Pede-se:

A) A fórmula estrutural da substância contida em cada frasco. Justifique sua resposta.

B) A nomenclatura, de acordo com as regras IUPAC, de cada substância.

C) A equação química representativa da reação do reagente do frasco II com ácido etanóico.
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SEGUNDA  QUESTÃO

Para uma solução estoque preparada por meio da diluição de 0,10 mol de um ácido fraco
HA em um litro de água, a experiência mostrou que o ácido está 1 % dissociado, a 25 0C. Uma
porção de 100,0 mL desta solução estoque foi transferida para um béquer e, a seguir, foi
adicionada uma certa quantidade de cristais do sal solúvel em água, NaA.

Sabendo-se que Na é átomo de sódio e que A é a representação genérica do ânion de um
ácido fraco, faça o que se pede.

A) Escreva a constante de dissociação do ácido HA.

B) Comparando a solução estoque com a solução após a adição do sal, a concentração dos
íons H

3
O+ aumentou, diminuiu ou permaneceu constante? Justifique sua resposta.

C) No béquer, após a adição dos cristais de NaA, foi formada uma solução-tampão. Dê uma
definição para essa solução-tampão e as equações principais dos equilíbrios químicos
existentes no béquer.

TERCEIRA  QUESTÃO

Sabendo-se que uma solução aquosa de ácido fosforoso (H
3
PO

3
) é boa condutora de

eletricidade, e que o ácido fosforoso é classificado como um diácido, pede-se:

A) As etapas do processo de ionização do ácido, indicando as equações de suas etapas e a
equação global.

B) A fórmula estrutural do ácido fosforoso. Indique, por meio de círculos, quais são os
hidrogênios ionizáveis neste ácido.



Processo Seletivo/UFU  -  abril 2006 -  2ª Prova Discursiva

14

QUARTA  QUESTÃO

Explique as tendências observadas experimentalmente para os pontos de ebulição das
espécies contidas na tabela abaixo:

Substância Ponto de ebulição (oC)

H
2
O 100,0

H
2
Te   - 2,2

H
2
Se - 41,3

H
2
S - 60,3


