
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA – NÍVEL: MESTRADO 

ATENÇÃO: NÃO ASSINE OU IDENTIFIQUE ESTA PROVA OU AS FOLHAS QUE LHE FOREM ENTREGUES, USE APENAS SEU CPF. 

 

1. Determine qual dos ácidos em cada par é o mais forte e explique sua escolha: (a) HF ou HCl; (b) HClO ou HClO2; (c) 

Ácido acético – CH3COOH ou Ácido trifluoroácetico – CF3COOH. 

2. Coloque as seguintes substâncias em ordem crescente de acidez. Justifique: 

 

3. Os seguintes dados foram obtidos para a reação  A  +  B  +  C  →  Produtos: 

 Concentração inicial (mmol.L
-1

) Veloc. Inicial 

Experimentos [A]o [B]o [C]o mmol .L
-1

.s
-1

 

1 2,06 3,05 4,00 3,7 

2 0,87 3,05 4,00 0,66 

3 0,50 0,50 0,50 0,013 

4 1,00 0,50 1,00 0,072 

Responda: (a) Qual é a ordem da reação? (b) Qual o valor da constante de velocidade. 

4. Considere o equilíbrio representado abaixo por: 
PbSO4(S) + 3OAc

-
 ↔ Pb(OAc)3

-
 + SO4

2- 

a) Sabendo o Kps do PbSO4(S) igual a 6,3 x 10
-7

 e a constante de formação principal do complexo igual a 3 x 
10

3
, calcule a constante de equilíbrio da reação acima. 

b) Ache a solubilidade do sulfato de chumbo em acetato de amônio 2M. Por que o ácido acético não é 
apropriado como fonte de acetato? 

 
5- Dados os seguintes potenciais padrão de eletrodo: 

AgI(s) + e
-
 ↔ Ag(s) + I

-
       Eº =  -0,152 V 

AgCl(s) + e
-
  ) ↔ Ag(s) + Cl

-
      Eº = +0,222 V 

2H
+
 + 2e

-
 ↔ H2(g)   Eº =  0,000 V. 

    A prata liberará hidrogênio do ácido iodídrico 1M? E do ácido clorídrico 1M?   

 
 
6. a) O espectro de 

1
H RMN duma cetona, com fórmula molecular C6H12O, tem dois sinais (δ = 1,2 ppm e δ = 2,0 

ppm) com intensidades relativas de (3:1). Proponha uma estrutura para esta molécula. b) Existem dois isômeros 
de fórmula molecular C6H12O2 que são moléculas relacionadas com a cetona descrita acima. Os espectros de 

1
H 

RMN desses isômeros são os seguintes: 
Isômero A (δ = 1,5 ppm e δ = 2,0 ppm) com intensidades relativas de (3:1). 
Isômero B (δ = 1,2 ppm e δ = 3,6 ppm) com intensidades relativas de (3:1). 
Todos estes sinais são simpletos? A que classe de compostos pertencem estes isômeros? Quais as suas 
estruturas?  

 
7. De acordo com a lei cinética para a polimerização radicalar, expressão abaixo, determine:  

V = K.[M].[I]
1/2

 
a) A ordem dessa reação de polimerização e a unidade da constate de velocidade admitindo que o tempo 
reacional é avaliado em segundo e as concentrações das espécies em mol.L

-1
;  

b) Qual o aumento aproximado da taxa de velocidade se a concentração do iniciador (I) for triplicado e o 
monômero (M) for duplicado. 
 

8. O ácido ascórbico também denominado vitamina C, presente em frutas e legumes, é um poderoso antioxidante, 
sendo usado para transformar os radicais livres de oxigênio em formas inertes. Atribua as configurações R ou S 
aos cntros de quiralidade no ácido ascórbico. 

CPF: ..- 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radical_livre


 
VITAMINA C 

 
9. Responda as seguintes questões: 

a) Qual o número de coordenação do Fe no complexo com fórmula K3[Fe(C2O4)3]? Explique. 
b) O permanganato de potássio é insolúvel em benzeno, mas dissolve-se neste solvente, na presença de um éter 
de coroa, que é um poliéter cíclico. Porque permanganato de potássio na presença de um éter de coroa aumenta 
a solubilidade? 

 

 

http://www.br.all.biz/cido-ascrbico-bgg1090030

