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C A D E R N O  D E  Q U E S T Õ E S  
 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Química V 
 
 
NOME: ___________________________________________________________________________ 
 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______________________  
 
 

Leia atentamente as Instruções 

 

1. Aguarde a ordem do fiscal para iniciar a prova. 

 

2. Preencha seu nome e o número de inscrição de forma legível. 

 

3. O Caderno de Questões contém 50 questões objetivas. Certifique-se de que o Caderno de 

Questões possui 20 páginas numeradas. 

 

4. A duração total da prova é de 04 (quatro) horas. 

 

5. O candidato deverá permanecer na sala durante, no mínimo, 1 (uma) hora, após o início da prova. 

 

6. O candidato que desejar levar o Caderno de Questões deverá permanecer na sala de provas 

durante no mínimo três horas. 

 

7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, 

só podendo dela se retirar conjuntamente e após assinatura do relatório de aplicação de provas. 

 

8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala a FOLHA DE RESPOSTAS e certifique-se de ter 

assinado a lista de presença. Caso não tenha transcorrido três horas de prova, o Caderno de 

Questões também deverá ser devolvido ao fiscal de sala. 

 

9. Assinale apenas uma alternativa por questão. Utilize caneta esferográfica azul ou preta. Na folha 

de respostas preencha completamente o “quadrinho” correspondente a alternativa escolhida. 

 

10. Será ANULADA a questão que contiver rasuras, emendas ou mais de uma alternativa assinalada.  

 

11. Não será permitida qualquer forma de consulta, nem a utilização de qualquer tipo de instrumento 

de cálculo.  
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1. Em relação à produção de biocombustíveis, a literatura científica apresenta relatos sobre o uso de 

espectroscopia no infravermelho (IV) para o monitoramento da transesterificação de óleos vegetais 

com metanol e etanol. Assinale a alternativa correta: 

 

a) Para determinação da quantidade de Biodiesel misturado ao diesel, vários ensaios 

espectroscópicos vêm sendo testados, e isto se torna possível devido às oxigenações especificas 

presentes nas moléculas de biodiesel, que são detectáveis nestes ensaios. 

b) A analise de misturas diesel/biodiesel abaixo de 10% (B10), não podem ser avaliadas por ensaios 

espectroscópicos devido à baixa sensibilidade dos equipamentos disponíveis; 

c) Os ensaios de Índice de acidez, índice de Iodo e Sódio, podem ser utilizados para a determinação 

da porcentagem de mistura biodiesel/diesel; 

d) Os ensaios de massa especifica e ponto de fulgor são utilizados para determinação da quantidade 

de triglicerídeos presentes na mistura biodiesel/diesel; 

e) O único ensaio que deve ser usado para a determinação da porcentagem de biodiesel no diesel é 

a estabilidade oxidadativa. 

 

2. A teoria cinético-molecular (teoria das moléculas em movimento) afirma que: 

 

a) Os gases consistem de um grande número de moléculas em movimento contínuo e totalmente 

definido. 

b) O volume de todas as moléculas do gás é desprezível comparado ao volume total no qual o gás 

está contido. 

c) As forças atrativas e repulsivas entre as moléculas de gás não podem ser desprezadas. 

d) A energia não pode ser transferida entre as moléculas durante as colisões. A energia cinética 

média varia a temperatura constante. 

e) A energia cinética média é proporcional – unicamente, à TEMPERATURA Ambiente. 

 

3. Assinale a alternativa CORRETA referente as relações entre os efeitos coligativos verificados numa 

solução. 

 

a) A elevação da temperatura de ebulição de uma solução é inversamente proporcional ao 

abaixamento relativo da pressão máxima de vapor da mesma solução. Isso significa que quanto 

maior é a elevação da temperatura de ebulição, maior é o abaixamento relativo da pressão máxima 

de vapor. 

b) O abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução é inversamente proporcional ao 

abaixamento relativo da pressão máxima de vapor da mesma solução. 

c) A elevação da temperatura de ebulição de uma solução é inversamente proporcional ao 

abaixamento da temperatura de congelamento da mesma solução. 
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d) Quando na mesma solução existem vários solutos, o efeito coligativo total é igual à multiplicação 

dos efeitos produzidos separadamente pelos solutos, como se eles fossem dissolvidos 

separadamente na mesma quantidade de solvente. 

e) Duas soluções aquosas (A e B) contém a mesma massa, em gramas, de soluto por mL de solução, 

Sabendo que A possui massa molecular 200 e a B, 400. A solução que apresentará o menor ponto de 

solidificação é a B. 

 

4. Colóides são misturas heterogêneas de pelo menos duas fases diferentes, com a matéria de uma 

das fases na forma finamente dividida, denominada fase dispersa, misturada com a fase contínua, 

denominada meio de ‘dispersão’ (JAFELLICCI, 1999). Baseado nesta afirmação assinale a alternativa 

correta. 

 

a) São exemplos de colóides: Sangue, água pura, aerosol. 

b) Colóides podem ser misturas de gases, líquidos e/ou sólidos. 

c) Somente misturas de gases e líquido são considerados colóides. 

d) As fases, dispersa e de dispersão, devem estar correlacionadas com fator 2x1 (dois por um). 

e) Da associação das moléculas de detergente resultam as micelas, agregados moleculares fora da 

faixa de tamanho dos colóides. 

 

5. Na síntese de Biodiesel por transesterificação, podemos verificar que existem dois tipos de catalise 

mais utilizadas: acida ou básica. Em uma aula de termoquímica foi proposto que os alunos fariam a 

síntese de biodiesel utilizando as catalises acima expostas, utilizando-se as mesmas concentrações 

de reagentes (óleo e álcool) e catalisadores (acido ou base), porem em duas temperaturas 

diferenciadas para cada situação: 25 e 60º C. Os resultados foram analisados por cromatografia em 

camada delgada (CCD) e comparados com padrão de biodiesel. Avaliou-se o rendimento da reação 

de acordo com o Rf calculado para as amostras em relação ao Padrão. Dos quatro experimentos 

efetuados, observou-se que os efetuados a temperaturas mais altas (60º C), obtiveram rendimentos 

maiores. Neste contexto pode-se afirmar que: 

 

a) O rendimento maior trata da catalise acida em detrimento da básica. 

b) A mistura inicial atinge com maior facilidade a energia de ativação e o equilíbrio se desloca para a 

direita conforme a temperatura aumenta. 

c) a Temperatura não influi na reação estudada. 

d) Mesmo se mantendo a mesma proporção de reagentes/catalisador, temperaturas mais baixas são 

indicativos de melhores rendimentos. 

e) Não é possível determinar o rendimento de uma síntese de biodiesel por CCD. 
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6. Máquinas térmicas se enquadram nas Leis da Termodinâmica. Portanto: 

 

a) a soma do trabalho realizado pela máquina com a diminuição da energia interna deve ser igual à 

quantidade de energia que lhe foi fornecida. 

b) De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica nenhuma máquina térmica converte todo calor 

em trabalho, sendo que se pode elevar o rendimento acima de 100% em ciclos. 

c) A Segunda Lei da Termodinâmica mostra que nenhuma máquina térmica tem 100% de eficiência, 

obtendo sempre valores menores. 

d) Uma locomotiva a vapor tem seu rendimento aumentado em dias com temperaturas mais altas. 

e) Os refrigeradores não são considerados maquinas térmicas, pois sua função e abaixar a 

temperatura. 

 

7. A constante de equilíbrio (K) de uma reação química possibilita a interpretação de variáveis do 

sistema. É correto afirmar que: 

 

a) o valor de K indica a tendência ao equilíbrio químico, ou seja, nos mostra a possibilidade da 

transformação energética caso estejamos imaginando uma reação de esterificação a pressão 

reduzida. 

b) Uma situação de equilíbrio químico indica velocidade de uma reação. Quanto menor a velocidade 

maior será a constante de equilíbrio(K). 

c) O conhecimento das propriedades de K não permite que se possa interpretar a mudança na 

composição, quando variadas a temperatura e pressão. 

d) O efeito da adição de produtos sistema equilibrado é o inverso da adição de reagentes, ou seja, vai 

ocorrer a diminuição da regeneração da concentração ou pressão parcial dos reagentes. 

e) Todas as reações químicas em equilíbrio não são afetadas pela temperatura, pois todos os 

cálculos são efetuados com K a 25ºC. 

 

8. A obtenção de combustíveis alternativos, a partir da transformação catalítica de óleos vegetais é 

uma possibilidade promissora, originária das crises mundiais do petróleo, ocorridas nos últimos anos, 

apresenta a vantagem sobre as demais fontes de energia por não esgotar o solo e não agredir o meio 

ambiente. Porem existe a necessidade de analisar tais biocombustíveis no intuito de observar sua 

qualidade para utilização em motores comuns.  

Em relação à análise de biodiesel produzido pode-se afirmar que: 

 

a) A determinação de glicerina livre em biodiesel por cromatografia em fase liquida usa o método 

cromatográfico que necessita da seguinte configuração: Cromatógrafo liquido equipado com detector 

de ionização por chama de hidrogênio, injetor tipo on-column e forno com capacidade de realizar 

programação de temperatura. 

b) O método cromatográfco (CG-DIC) de determinação de glicerina livre em biodiesel so pode ser 

usado para biodiesel proveniente da mamona. 
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c) A determinação de monoglicerídeos, diglicerídeos e ésteres totais em biodiesel de mamona por 

cromatografia em fase gasosa é feita com a utilização de quantificação realizada utilizando-se 

padronização externa e não são necessários fatores de correção de resposta para o detector de 

ionização de chama. 

d) A determinação da concentração de metanol e/ou etanol em biodiesel por cromatografia em fase 

gasosa é feita utilizando-se a técnica de padronização interna para quantificação do teor de etanol 

e/ou metanol presentes no biodiesel, e utiliza padrão interno o tert-butanol. 

e) A determinação de glicerina total e do teor de triglicerídeos em biodiesel de mamona é feita 

utilizando cromatografia gasosa, e posteriormente comparada com análises de Ressonância 

Magnética Nuclear. 

 

9. Qual o pH de uma solução aquosa de concentração 1.10-8 M de HCl? 

 

a) 7,00 

b) 8,00 

c) 6,50 

d) 7,50 

e) 6,96 

 

10. Abaixo são apresentados três diagramas com partes de equipamentos empregados em 

espectroscopia. Analisando-as podemos afirmar que os equipamentos são empregados 

respectivamente em: 
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Figura 1 – Questão 10 
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a) fluorimetria, espectrofotometria e nefelometria 

b) espectrofotometria, nefelometria e fluorimetria 

c) fluorimetria, emissão atômica e espectrofotometria 

d) emissão atômica, absorção atômica. Espectrofotometria 

e) espectrofotometria, fluorimetria, e nefelometria 

 

11. Quais características devem fazer parte das propriedades de um padrão primário? 

 

a) Volátil, alto peso molecular, composição definida 

b) Não volátil alto peso molecular, composição variável 

c) Não volátil, alto peso molecular, composição definida 

d) Não volátil, alto peso molecular, higroscópico 

e) Não volátil, peso molecular variável, hidrofóbico. 

 

12. A constante de Michaelis-Menten (KM) é numericamente igual à concentração de substrato que 

determina a metade da velocidade máxima, o que permite a fácil determinação experimental desta 

constante. Na síntese de biocombustíveis pode ser usada a catalise enzimática (com ou sem 

imobilizações). O valor de KM pode indicar: 

 

a) a resistência da enzima às variações de temperatura; 

b) a resistência da enzima às variações de pH; 

c) a afinidade que a enzima apresenta pelo seu substrato; 

d) o grau de desnaturação da enzima; 

e) o tipo de carga predominante na enzima. 

 

13. Uma amostra constituída por vários compostos foi analisada por cromatografia em camada 

delgada (CCD) ascendente e utilizando-se Sílica Gel como fase estacionária e uma mistura de 

hexano / acetato de etila (3:2) como fase móvel, obtendo-se na placa, ao final do desenvolvimento, 

uma fileira de manchas na qual se observa que, em relação ao ponto de aplicação:  

 

a) os compostos mais polares estão mais próximos do topo do que os menos polares; 

b) os compostos menos polares estão mais próximos do topo do que os mais polares; 

c) os compostos de menor ponto de ebulição tendem a permanecer na parte inferior, enquanto 

aqueles de maior ponto de ebulição tendem ao topo; 

d) os compostos de menor ponto de ebulição tendem ao topo, enquanto os de maior ponto de 

ebulição ficam mais embaixo. 

e) Somente um sinal pode ser visto, uma vez que os solventes utilizados não podem ser usados para 

CCD. 
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14. Na titulação mostrada no gráfico abaixo de cloreto (quadrado), brometo (triângulo) e iodeto 

(losângulo) com prata pode-se concluir que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O Kps do AgCl é maior que o Kps do AgI 

b) O AgBr tem Kps menor em relação aos outras substâncias citadas; 

c) A ordem crescente para os valores de Kps é AgI, AgBr e AgCl 

d) A ordem crescente para os valores de Kps é AgCl, AgI, AgBr 

e) Não há dados para avaliar o Kp 

 

15. Dentre os compostos de constituição simples, utilizados para a preparação de novos materiais via 

processo sol-gel, destacam-se os alcóxidos, sendo mais particularmente conhecidos os dos 

elementos silício, alumínio, zircônio e titânio, largamente empregados. Os alcóxidos de silício 

apresentam uso mais intenso, são os mais estudados, cuja complexa policondensação hidrolítica leva 

a uma série de reações, que ocorrem simultaneamente, com mecanismos pouco esclarecidos. Em 

relação aos alcóxidos pode-se afirmar que: 

 

a) Um alcóxido pode ser entendido como um composto resultante da reação de um haleto metálico 

com um determinado metal, em presença de um receptor do ácido formado para deslocar a reação. 

b) Os tetraortoalcoxissilanos deste elemento (Si) são representados pela fórmula geral Si(OR)4, 

sendo mais comuns os compostos formados a partir do metanol (TMOS) e etanol (TEOS). Ambos não 

podem ter emprego na obtenção de novos materiais a partir do processo sol-gel. 

c) Dentre os grupos alcóxidos mais comuns encontram-se o metóxi (OCH3), o etóxi (OCH2CH3), o n-

propóxi (O(CH2)2CH3) e o sec-butóxi (H3C(O)CHCH2CH3). 

d) Um dos alcóxidos mais largamente estudados é o tetraetilortossilicato, Si(OC2H5)4, que recebe 

normalmente a sigla TEOS, cujo largo emprego não pode ser direcionado à obtenção de materiais 

que exigem a presença do silício. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

0 20 40 60 80 100

Volume de Ag (mL)

p
X

Figura 1 – Questão 14 
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e) Qualquer elemento metálico ou semi-metálico pode formar um alcóxido que, devido ao fraco efeito 

de polarização da ligação oxigênio-elemento, sofre facilmente a interação com a molécula de água, 

numa clássica reação de hidrólise. 

 

16. Na Figura a seguir podem ser visualizados esquematicamente, os vários tipos de cromatografia 

existentes que ser podem para utilização na produção de biocombustíveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à utilização destes métodos, marque a alternativa Correta: 

 

a) Cromatografia líquida clássica: Esta técnica é muito utilizada para isolamento de produtos naturais 

e purificação de produtos de reações químicas. As fases estacionárias mais utilizadas são sílica e 

alumina, entretanto estes adsorventes podem servir simplesmente como suporte para uma fase 

estacionária líquida. Fases estacionárias sólidas levam à separação por adsorção e fases 

estacionárias líquidas por partição. Suportes quimicamente modificados também têm sido usados, 

sendo o processo de separação misto neste caso. 

b) O grande avanço na cromatografia em coluna foi o desenvolvimento e a utilização de suportes com 

partículas diminutas responsáveis pela baixa eficiência, as quais tornam necessário o uso de bombas 

de alta pressão para a eluição da fase móvel, devido a sua baixa permeabilidade. 

c) As fases móveis utilizadas em CLAE devem possuir alto grau de pureza e devem conter oxigênio 

e/ou outros gases dissolvidos. A bomba deve proporcionar ao sistema vazão contínua sem pulsos 

com alta reprodutibilidade, possibilitando a eluição da fase móvel a um fluxo adequado. 

d) Em contraste à CLAE, o principal mecanismo de separação da cromatografia gasosa está baseado 

na partição dos componentes de uma amostra entre a fase móvel gasosa e a fase estacionária 

líquida/gelatinosa. A utilização de fases estacionárias sólidas, as quais levariam à separação por 

adsorção, apresenta poucas aplicações. 

Figura 1 – Questão 16 
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e) A cromatografia gasosa é uma das técnicas analíticas mais utilizadas na analise de produção de 

biocombustíveis. Mesmo possuindo alto poder de resolução, é pouco atrativa devido à possibilidade 

de detecção em escala de nano a picogramas. 

 

17. Um experimento de cromatografia de fase normal produziu a figura abaixo. Sabendo que o 

eluente era hexano/acetato de etila na proporção de 1:4, e que a amostra continha os 3 compostos 

ilustrados, relacione o número de cada mancha com a estrutura (A, B ou C) dos compostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à utilização destes métodos, marque a alternativa Correta: 

 

a) A=1; B=2; C=3 

b) A=2; B=1; C=3 

c) A=3; B=2; C=1 

d) A=3; B=3; C=2 

e) A=2; B=3; C=1 

 

18. Uma amostra de biodiesel foi analisada por cromatografia em camada gasosa (CG-DIC) de 

acordo com as normas vigentes para analises (todos os métodos). Pode se afirmar que: 

 

a) Não será possível determinar a presença de metanol e etanol na amostra por meio de CG - DIC; 

b) A analise de metanol e etanol só poderá ser obtida usando-se etileno glicol como padrão interno. 

c) Não será possível analisar a presença de mono e di-glicerideos. 

d) Os ésteres poderão ser visualizados e quantificados, utilizando-se padrões de ésteres definidos. 

e) Amostras de Biodiesel não são passiveis de analises por CG-DIC 

 

Figura 1 – Questão 17 
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19. Os alcoóis geralmente utilizados na reação de transesterificação são alcoóis de cadeia curta 

(metanol, etanol, propanol, butanol), sendo mais usados etanol e metanol por seu preço, 

disponibilidade e rendimento reacional. Com relação a utilização de alcoóis na produção de Biodiesel 

pode-se inferir que:  

 

a) A obtenção do biodiesel através da rota metílica, apesar de mais conhecida e consolidada, requer 

manipulação do metanol que é bastante tóxico e é obtido geralmente de matéria-prima de origem 

renovavel.  

b) O etanol apresenta as vantagens de baixa toxidade, produzir biodiesel com maior índice de cetano 

e maior lubricidade, embora não seja de origem renovável. 

c) O etanol tem maior reatividade sendo que, para se conseguir rendimentos para produção de 

biodiesel similares ao da rota metílica é necessário o uso de um maior excesso de etanol, além de 

maiores tempos de reação e maiores temperaturas, podendo impactar de maneira significativa no 

custo de produção.  

d) Outros problemas da utilização do etanol, envolvem os gastos energéticos, devido à azeotropia, 

para hidratação do excesso de etanol usado na reação e para mistura do etanol contido no co-

produto formado na reação. 

e) Estudos com etanol apontam para a possibilidade de uso de novos catalisadores, incluindo a 

catálise heterogênea, uso de energia de micro-ondas, ou ultrassônica, além do emprego de misturas 

etanol/metanol na reação de transesterificação. 

 

20. Os sistemas heterogêneos são caracterizados por apresentarem duas ou mais fases distintas, 

como por exemplo: CaCO3 (s) ----- CaO (s) + CO2 (g) (sistema em equilíbrio). 

 

a) O equilíbrio químico é um processo dinâmico, apesar de macroscopicamente a reação parecer ter 

terminado. Esta dinâmica de equilíbrio deve-se ao fato da quantidade que se forma de uma dada 

espécie ser igual à quantidade dessa mesma espécie que se gasta na reação inversa.  

b) As concentrações de todas as espécies presentes não permanecem constantes ao longo do tempo 

e a reação não termina, a não ser que se provoque uma determinada perturbação no sistema em 

equilíbrio, reagindo o sistema em conformidade. 

c) Para uma mesma reação existe uma infinidade de estados de equilíbrio, os quais não dependem 

das concentrações iniciais das espécies químicas presentes.  

d) Para a mesma temperatura, existe uma relação quantitativa comum aos inúmeros estados de 

equilíbrio, relação essa denominada por constante de ionização. 

e) Para sistemas heterogêneos, em que existam espécies no estado sólido, a constante de equilíbrio 

inclui os sólidos, porque a concentração destes varia no decorrer da reação. 
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21. Orbitais atômicos do Carbono podem ser hibridizados. Os três tipos básicos de hibridização são: 

 

a) sp, sp2 e sp3 

b) sp, Sigma e Pi 

c) Sigma, Pi e orbitais d 

d) orbitais s, orbitais p e orbitais sp 

e) sp2, sp3 e sp4 

 

22. A transesterificação geralmente é catalisada por ácidos de Brönsted, preferencialmente por ácido 

sulfúrico, ou por bases tais como hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio.  Relativo a esta reação 

assinale a alternativa correta: 

 

a) Quando os triglicerídeos apresentam baixos teores de ácidos graxos livres, a catálise básica é 

normalmente empregada na transesterificação. Entretanto, se os teores de ácidos livres são altos, a 

catálise ácida é recomendada. 

b) As resinas sulfônicas à base de estirenodivinilbenzeno são os catalisadores poliméricos mais 

utilizados em laboratório e na indústria química, porem não podem ser utilizadas na produção de 

biodiesel. 

c) A atividade do catalisador polimérico (resina sulfônica) não é influenciada pelas características da 

resina e pelo teor de grupos sulfônicos incorporados em sua estrutura. 

d) A atividade dos catalisadores sulfônicos está associada ao teor de grupos ativos (-SO3H) e a sua 

acessibilidade. Assim, a atividade catalítica das resinas sulfonadas não esta relacionada a sua função 

e morfologia função de sua morfologia. 

e) Os suportes e os catalisadores (utilizados em catálise heterogênea) não podem ser caracterizados 

por espectroscopia na região do infravermelho. 

 

23. A oxidação eletroquímica de pequenas moléculas orgânicas (metanol, ácido fórmico e 

formaldeído) tem sido extensivamente estudada devido a possível aplicação em sistemas 

eletroquímicos de conversão de energia conhecidas como células a combustível. 

 

a) O ácido fórmico apresenta características semelhantes (densidade de potencia) ao metanol e por 

isso não pode ser utilizado como combustível em células a combustível. 

b) O formaldeído, além de varias aplicações, também é utilizado como agente redutor na indústria de 

eletrodeposição de metais. 

c) na oxidação do ácido fórmico e do formaldeído, observa-se pequenas moléculas interagindo. A 

análise do mecanismo de oxidação citado, infelizmente, não pode servir de modelo para a 

compreensão dos mecanismos de oxidação de moléculas orgânicas maiores. 

d) Um dos materiais utilizados para oxidar o ácido fórmico e o formaldeído é a Pt, porém, devido a 

não adsorção de intermediários reacionais na superfície eletródica, a sua eficiência catalítica é 

progressivamente aumentada. 
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e) As espécies que se adsorvem fortemente sobre a Pt são oxidadas somente em potenciais mais 

negativos, causando uma queda de potência das células a combustível. 

 

24. Muita ênfase tem sido dada aos sistemas multivariados, nos quais podem ser medidas muitas 

variáveis simultaneamente, ao se analisar uma dada amostra. Nesses sistemas, a conversão da 

resposta instrumental no dado químico de interesse requer a utilização de técnicas de estatística 

multivariada, álgebra matricial e análise numérica. Essas técnicas se constituem na melhor alternativa 

para a interpretação de dados e para a aquisição do máximo de informação sobre o sistema. Quando 

relacionamos medidas físico-químicas por meio de espectros (RMN, IV, UV), utilizando analise 

multivariada, podemos: 

 

a) Correlacionar com precisão e exatidão valores medidos (analises físico química de 

biocombustíveis), com os valores calculados usando apenas os espectros de RMN, IV e UV. 

b) Não existe possibilidade de correlacionar espectros de RMN C13 de combustíveis, com sua 

composição química. 

c) Espectros de RMN (1H e 13C) de biocombustíveis, por possuírem muitos dados, só podem ser 

utilizados para correlação via analise multivariada, com a origem geográfica da matéria prima. 

d) Espectros de IV são largamente utilizados para obtenção de respostas sobre o andamento de uma 

reação química, sendo possível o monitoramento do rendimento e tempo final de reação. 

e) Não existe nenhuma correlação a ser obtida com a utilização de espetros (RMN, IV, UV) com 

analises físico químicas de biocombustíveis. 

 

25. Para se analisar as reações de obtenção de biodiesel e logicamente observar-se a qualidade do 

produto final e possivelmente a presença de co-produtos, se faz necessária a utilização de vários 

equipamentos e muitas medidas. Podemos citar algumas destas medidas como: massa especifica, 

viscosidade, ponto de fulgor, estabilidade oxidativa e número de cetano (NC). Assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) viscosidade de uma amostra de biodiesel é uma medida da resistência oferecida pelo biodiesel ao 

escoamento. Seu controle visa permitir uma boa atomização do óleo e preservar sua característica 

lubrificante. 

b) Combustíveis com alto teor de parafinas apresentam baixo NC, enquanto produtos ricos em 

olefinas e/ou aromáticos apresentam alto NC. Por isso, na determinação dessa característica o 

desempenho do biodiesel é comparado com o desempenho do n-hexadecano. 

c) Consiste na relação entre a massa específica do biodiesel (g.cm-3) a 20ºC e a massa específica do 

hexano (g.cm-3) a 4ºC. 

d) Valores altos para a densidade reduzem o desempenho dos motores pela formação de uma 

mistura pobre, o que leva a uma perda de potência do motor e a uma diminuição do consumo de 

combustível. 
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e) Somente analises de cromatografia são validas para avaliar parâmetros físico-químicos de 

biodiesel. 

 

26. A geometria octaédrica pode apresentar distorções tetragonais (por exemplo: complexos 

hexacoordenados de cobre. Assinale a alternativa correta: 

 

a) Distorções deste tipo (distorção Jahn – Teller) correspondem a uma extensão ao longo do eixo z e 

uma compressão nos eixos x e y. 

b) Orbitais que tem componente em z se desestabilizam e os restantes se estabilizam. 

c) Ocorre a perda da degenerescência dos orbitais eg e t2g, pelo aumento na energia do orbital dz² e 

dxz e dyz e a correspondente diminuição da energia do orbital dx²-y² e dxy.  

d) Não pode ocorrer o alongamento ao longo do eixo z e compressão ao longo dos eixos x e y. 

e) Quando ocorre o salto de uma orientação para a outra temos o efeito Jahn-Teller estático. 

 

27. A Cinética Química, baseada em processos experimentais, estuda a velocidade das reações 

químicas. Trabalha-se com a variável tempo e com ordens de reação. Uma reação de ordem zero é 

aquela que: 

a) a velocidade é diretamente proporcional à concentração do reagente. 

b) a velocidade é uma constante, independente da concentração do reagente 

c) há uma dependência da velocidade com o quadrado da concentração do reagente. 

d) a velocidade é inversamente proporcional à concentração do reagente 

e) a velocidade não é uma constante, independente da concentração do reagente 

 

28. Analisando a tabela a seguir que trata de numero de coordenação (comuns) para íons metálicos, 

pode se inferir que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 -  Questão 28: Número de coordenação (comuns) para íons metálicos 
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a) Volume do elemento (cátion) central: está relacionada com o espaço indisponível para acomodar 

ligantes a uma distância mínima que permita a formação de ligações químicas. 

b) As interações eletrônicas estão relacionas às configurações eletrônicas do metal, como por 

exemplo a relação entre o número de elétrons de valência e o número de orbitais de valência vazios 

disponíveis para a formação da ligação química. 

c) números de coordenação elevados são favorecidos para elementos à direita de um período, para 

os elementos mais pesados de um grupo ou ainda por ligantes pouco volumosos. 

d) Um mesmo íon metálico não pode apresentar números de coordenação diferentes. 

e) A geometria mais comum para o NC=6, é a geometria trigonal. 

 

29. A principal razão para os compostos iônicos serem estáveis é a atração entre os íons de cargas 

opostas. Essa atração mantém os íons unidos. Contudo, se a transferência de elétrons fosse o único 

fator na formação de uma ligação iônica, o processo seria: 

 

a) Um composto iônico comum com metal de alta energia e um não metal com alta afinidade de 

elétrons 

b) Raramente endotérmico 

c) Possível em meio aquoso 

d) Impraticável, pois manteria os átomos de Na e Cl muito próximos 

e) Raramente exotérmico. 

 

30. Para que seja possível a realização de uma ligação covalente as seguintes condições devem 

existir: 

 

a) Sobreposição de orbitais atômicos, um não metal ligado a um metal, menor estabilidade entre os 

átomos ligados 

b) Sobreposição de orbitais atômicos, compartilhamento de elétrons entre não metais, maior 

estabilidade entre os átomos ligados 

c) Sobreposição de orbitais atômicos, somente átomos diferentes, compartilhamento de elétrons entre 

não metais 

d) Ligantes com diferentes polaridades, orbitais atômicos totalmente preenchidos, maior estabilidade 

entre os átomos ligados 

e) Ligantes com mesma polaridade, sobreposição de orbitais atômicos, compartilhamento de elétrons 

entre não metais 

 

31. Na reação a seguir, observamos a formação preferencial de espécies mais fracas: 

   NH+ 4 + S -2                  NH3 + HS - 

 

Baseado na definição de Bronsted e Lowry, quais seriam as espécies envolvidas na reação na ordem 

dada: 
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a) Base, ácido, ácido, base 

b) Ácido, ácido, base, base 

c) Base, base, ácido, ácido, 

d) Ácido, base, base, ácido 

e) Base, ácido, base, ácido 

 

32. Moléculas diatômicas homonucleares são necessariamente; 

 

a) Polares, por possuírem átomos iguais 

b) Polares, por possuírem átomos diferentes 

c) Apolares, por possuírem átomos diferentes 

d) Apolares, por possuírem átomos iguais 

e) Polares, por possuírem átomos de gases nobres 

 

33. Na medicina, os agentes seqüestradores são usados para a remoção seletiva de íons metálicos 

considerados tóxicos, tais como: Hg2+ e Pb2+, enquanto os metais biologicamente importantes são 

mantidos no organismo. Desta forma, podemos afirmar que o Efeito Quelato possibilita: 

 

a) A formação de complexos mais estáveis, com agentes quelantes do que com o número equivalente 

de ligantes monodentados. 

b) A formação de complexos estáveis, ao romper os anéis de estabilização formados por agentes 

ligantes monodentados  

c) A formação de complexos menos estáveis formados com agentes quelantes polidentados 

d) A desestruturação de complexos por romper a ligação com ligante monodentado 

e) A manutenção das forças intermoleculares, caracterizando uma maior estabilidade estática entre 

os agentes ligantes. 

 

34. Existem duas classes de substâncias: ácidos e bases moles, ácidos e bases duros. Podemos 

diferenciar estas classes pela ordem oposta das forças pelas quais elas formam complexos com íons 

haletos atuando como base. Tal “força, será medida pela constante de equilíbrio, Kf, para a formação 

do composto. Assim, ácidos moles ligam-se na ordem: 

 

a) I- <  Br - < Cl -  < F- 

b) Br -  <  I-  < F- < Cl-   

c) F-  < Cl -  < Br-  < I- 

d) F-  < Br - < Cl -  < I- 

e) I- < Cl-   < Br -  < F- 

 

35. No século XIX ampliou-se a utilização dos ácidos nas operações industriais, como na catálise de 

reações químicas. As reações catalisadas por ácidos sejam sólidos ou líquidos, estão sem sombra de 
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dúvidas, dentre as mais importantes e as mais estudadas da química. Nos processos de catálise 

realizados por ácidos, a visão eletrônica de Lewis responde a: 

 

a) Mecanismos envolvendo craqueamento ou hidrocraqueamento de hidrocarbonetos 

b) Dissociação de prótons ou gerados por desidratação de duas hidroxilas terminais 

c) Substituição isomórfica dos átomos de silício, associado ao desbalanceamento de cargas gerado 

pela substituição isomórfica de ânions de cargas diferentes 

d) Aos sistemas não próticos resultantes da interação com metais, principalmente os metais de 

transição através de seus orbitais d incompletos, capazes de receber elétrons 

e) Ao grupo doador de prótons é usualmente representado de forma simplificada como um H+ ligado a 

um átomo de oxigênio (-OH) em superfícies de óxidos 

 

36. Relativamente a compostos lábeis podemos afirmar: 

 

a) São os complexos em que a reação de substituição dos ligantes são lentas (tempo de meia vida da 

ordem de minutos) e podem ser estudadas por experiências cinéticas clássicas 

b) São os complexos que reagem rapidamente devendo ser estudados por experimentos mais 

avançados 

c) São baseados na formação de complexos em solução que dependem do conhecimento dos 

valores da constante 

d) São os complexos em que a reação de substituição dos ligantes são rápidas (tempo de meia vida 

da ordem de minutos) e podem ser estudadas por experiências cinéticas clássicas 

e) São os complexos em que a reação de substituição dos ligantes são variáveis, dependendo do tipo 

de reação empregada 

 

37. Na química inorgânica, ácidos e bases são compostos de extrema importância. De acordo com a 

reação abaixo e baseado nos conceitos conhecidos (Arrhenius, Brönsted/Lowry e Lewis), a espécie 

H2Br + é considerado como: 

HBr  +   HNO3     →   H2Br +    + NO3 
– 

a) um base de Arrhenius  

b) uma base de Arrhenius  

c) um ácido de Brönsted/Lowry   

d) um ácido de Arrhenius 

e) um base de Lewis 

 

38. De acordo com a definição, a força dos aquo-ácidos se eleva com o aumento da carga positiva 

sobre o átomo central e com a diminuição de seu raio. Desta forma, entre as espécies [Al(OH2)6]
3+ ,  

[Fe(OH2)6]
2+ e  [Fe(OH2)6]

3+ , a ordem crescente de acidez seria: 

 

 



17 

a) [Al(OH2)6]
3+, [Fe(OH2)6]

2+ e  [Fe(OH2)6]
3+ 

b) [Al(OH2)6]
3+, [Fe(OH2)6]

3+ e  [Fe(OH2)6]
2+   

c) [Fe(OH2)6]
2+, [Al(OH2)6]

3+  e  [Fe(OH2)6]
3+  

d) [Fe(OH2)6]
3+, [Fe(OH2)6]

2+ e  [Al(OH2)6]
3+ 

e) [Fe(OH2)6]
2+, [Fe(OH2)6]

3+  e [Al(OH2)6]
3+ 

 

39. De acordo com a simetria, as moléculas podem ser classificadas de acordo com o conjunto de 

elementos que possuem em comum. Para esta classificação são usados dois sistemas Schoenflies e 

Hermann-Mauguin ou sistema internacional. O segundo método é normalmente utilizado: 

 

a) na discussão da simetria de cristais 

b) na classificação de moléculas individuais 

c) na classificação de grupos de moléculas 

d) na formação de um complexo em meio aquoso 

e) na simetria rotacional do octaedro, mas não os planos de reflexão 

 

40. Quanto à geometria dos compostos, podemos afirmar que é linear, angular, trigonal plana, 

piramidal e tetraédrica respectivamente: 

 

a) BF3, H2O, CS2, PH3 e CCL4 

b) CS2, H2O, BF3, PH3 e CCL4 

c) H2O, CS2, BF3, CCL4 e PH3 

d) CCL4, H2O, PH3, CS2 e BF3 

e) PH3, H2O, CS2, CCL4 e BF3  

 

41. A respeito das moléculas diatômicas heteronucleares podemos afirmar que: 

 

a) são apolares devido à natureza de suas ligações 

b) possuem momento elétrico dipolar igual a zero 

c) apresentam alta entalpia de ligação 

d) são polares devido a natureza de suas ligações 

e) compartilham elétrons igualmente entre suas ligações 

 

42. Considerando-se a definição de Lewis, podemos afirmar que as interações entre ácidos e bases 

“duros” e, ácidos e bases “moles” são predominantemente e respectivamente: 

a) eletrostáticas e covalentes 

b) formadores de óxidos anfóteros 

c) responsáveis pela formação de moléculas poliatômicas 

d) covalentes e eletrostáticas 

e) responsáveis pela formação de moléculas diatômicas homonucleares 
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43. Os solventes, devido a grande quantidade empregada em processos químicos, representam 

grande problema para a indústria “verde”. A acidez destes solventes pode ser representada pela:  

 

a) capacidade do solvente em receber ligações de hidrogênio do soluto 

b) produção de impurezas nos processos catalíticos 

c) capacidade do solvente em doar ligações de hidrogênio para o soluto 

d) variações na dissolução de compostos de hodrofobicidades 

e) pela mudança estrutural dos compostos iônicos. 

 

44. O ácido etilenodiamino tetra-acético é um agente seqüestraste muito utilizado em produtos de 

consumo. Sua principal função é utilizar o efeito quelato para complexar traços de íons metálicos que 

catalisam as reações. De forma geral, o efeito quelato: 

 

a) diminui a formação de núcleos eletrofílicos. 

b) propicia aumento na denticidade do ligante resultando em um aumento na estabilidade do 

complexo 

c) propicia diminuição na denticidade do ligante resultando em uma diminuição na estabilidade do 

complexo 

d) determina o aumento da entropia desfavorecendo o efeito ligante entre os íons 

e) propicia diminuição na denticidade do ligante resultando em um aumento na estabilidade do 

complexo 

 

45. O hidrogênio é considerado o combustível do futuro.  Por ser muito leve, tem a mais alta energia 

por unidade de peso comparativamente com qualquer combustível. Recentemente, descobriu-se que 

produzir este combustível na forma de um hidreto alcalino, de sódio, por exemplo, é muito vantajoso. 

Contudo, o NaH(s) apresenta a desvantagem de: 

 

a) Reagir com água e ser por este motivo inseguro 

b) Possuir elevada dureza que dificulta o corte das pedras de sódio 

c) Ter uma matéria prima de difícil acesso e conseqüentemente, cara. 

d) Liberar hidróxido de sódio, fazendo com que o combustível fique impuro 

e) Difícil armazenagem 

 

46. Existe um grande número de definições do que seja um ácido ou uma base, as quais variam de 

acordo com a complexidade do sistema empregado. Com o intuído de facilitar o entendimento a 

respeito deste conteúdo, podemos generalizar acidez e basicidade respectivamente como: 

 

a) como um caráter negativo de uma espécie química que diminui pela reação com uma base; um 

caráter negativo de uma espécie química, que diminui pela reação com um ácido. 



19 

b) como um caráter positivo de uma espécie química que diminui pela reação com uma base; um 

caráter positivo de uma espécie química, que diminui pela reação com um ácido. 

c) como um caráter negativo de uma espécie química que diminui pela reação com uma base; um 

caráter positivo de uma espécie química, que diminui pela reação com um ácido. 

d) como um caráter positivo de uma espécie química que diminui pela reação com uma base; um 

caráter negativo de uma espécie química, que diminui pela reação com um ácido. 

e) como um caráter negativo de uma espécie química, que diminui pela reação com um ácido; um 

caráter positivo de uma espécie química que diminui pela reação com uma base 

 

47. Nas reações de oxido-redução, temos basicamente dois mecanismos de transferência de 

elétrons; o de esfera externa e o de esfera interna. Quanto ao segundo mecanismo, podemos afirmar 

que: 

 

a) a esfera de coordenação externa de um reagente necessita, inicialmente, sofrer substituição para 

aceitar um novo ligante   

b) o mesmo desloca as esferas coordenação externas dos complexos metálicos durante a reação 

c) a esfera de coordenação interna de um reagente necessita, inicialmente, sofrer substituição para 

se desprender de um novo ligante   

d) a esfera de coordenação interna de um reagente necessita, inicialmente, sofrer substituição para 

aceitar um novo ligante   

e) o mesmo mantém as esferas coordenação externas dos complexos metálicos durante a reação, 

mantendo o comprimento de ligação metal-ligante 

 

48. Acetais e cetais são substâncias obtidas da reação de álcoois com aldeídos ou cetonas, 

respectivamente, sob ação de catalisadores ácidos. Os cetais e acetais derivados do glicerol têm 

aplicações diversas, destacando-se o uso como aditivo para combustíveis, surfactantes, flavorizantes 

e solventes para uso em medicina. Assinale a alternativa ERRADA em relação ao produto da 

transesterificação dos triglicerídeos (GLICEROL): 

 

a) A eterificação do glicerol produz compostos de menor polaridade e viscosidade e, por conseguinte, 

de maior volatilidade. Isto faz com que os éteres do glicerol tenham inúmeras aplicações, sobretudo 

como aditivos para combustíveis e solventes. 

b) O principal método de eterificação do glicerol é a reação com alquenos, catalisada por ácidos. 

c) O mono e di t-butil-glicerol éteres são os produtos principais para razões molares isobuteno/glicerol 

menores que três. 

d) A síntese de Williamson, envolvendo alcóxidos e agentes alquilantes, como halogenetos de alquila, 

também pode ser utilizada para a preparação de éteres do glicerol. 

e) A oligomerização do glicerol leva a ésteres com potencial aplicação como surfactantes iônicos de 

ampla aplicação em cosmética e na indústria alimentícia. 
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49. Um núcleo pode trocar de identidade se for atingido por um nêutron ou por outro núcleo. As 

reações nucleares que ocorrem desta forma são chamadas de:  

 

a) tempo de meia vida 

b) padrões de estabilidade nuclear 

c) transmutações nucleares 

d) decaimento radioativo 

e) elementos transurânicos 

 

50. Para que ocorra a reação descrita abaixo, é necessário que seja envolvida uma determinada 

energia de ativação. A respeito deste principio cinético, podemos dizer que: 

N2 + O2 → 2NO 

a) é o estado intermediário, com baixa energia, formado entre reagentes e produtos, em cuja 

estrutura existem ligações enfraquecidas. 

b) é a maior quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a formação 

do complexo ativado e, conseqüentemente, para a ocorrência da reação. 

c) esta é uma condição fundamental para que se possa haver explosão dos núcleos envolvidos, sem 

contato não teremos, a princípio uma reação ocorrendo. 

d) fornecem energia química, em reações com velocidades diferentes e estas podem assim, ser 

concluídas. 

e) é a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a 

formação do complexo ativado e, conseqüentemente, para a ocorrência da reação. 

  


