
PROVA_1
(1) Diversas teorias surgem pelas contribuições de inúmeros pesquisadores.
a) Sabendo disso, explique as principais contribuições feitas por Rutherford e Bohr para
a construção do modelo atômico e as principais limitações de cada modelo.
b) Qual é o modelo atômico atualmente aceito? Explique levando em consideração o
comportamento dos elétrons.
(2) Determine os comprimentos de onda das emissões das transições seguintes:
a) n =3 para n = 1
b) n =4 para n = 1
(3) O molibdênio metálico tem de absorver radiacão com frequência mínima de
1,09 x 1015 s-1 antes que ele emita um elétron de sua superfície via efeito fotoelétrico.
a) Calcule a energia mínima para retirar 1 mol de elétrons de uma placa de
molibdênio metálico.
b) Calcule o comprimento de onda associado a radiação.
(4) Faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos:
a) 11Na; 11Na+; 8O; 8O

2-; 10Ne
b) Determine o número de elétrons que existem na camada de valência de cada uma
das espécies do item a)
(5) Determine o número máximo de elétrons  que pode  ser  encontrado em um
orbital:
a) 3p b) 5p c) 4d d) 6f e) 3s
(6) Desenhe a superfície de contorno (formato) para o orbital 1s e para o orbital 2px. O
que é nodo da função de onda? Qual dos dois orbitais (1s e 2px) possui nodo na função
de onda? Indique onde se localiza no seu desenho.
(7) Complete a tabela a seguir:

n l ml
Designação do

orbital
Número de

orbitais
2 2p
3 2

4s
4 +3, +2,..., -3

E = h ν (ν = frequência)
NA = 6,02 x 1023



PROVA_2
1) Escreva a estrutura de Lewis e determine a carga formal de cada átomo nas seguintes
moléculas:
(a) NO+ (b) N2 (c) CO                     (d) C2

2-

2) Qual é a forma do íon XeF5
+? Quantos ângulos F-Xe-F diferentes existem na

molécula? Quais são os valores esperados para os ângulos F-Xe-F?
3) Dê a hibridização do átomo em negrito para cada uma das moléculas: (a) SF4 (b)
BCl3 (c) NH3

4) Desenhe um diagrama de níveis de energia dos orbitais moleculares e determine a
ordem de ligação esperada para cada uma das seguintes espécies (a) B2 ; (b) B2

-; (c) B2
+.

Organize as espécies em ordem crescente de força de ligação e indique qual o caráter
magnético de cada uma delas.
5) Faça o balanceamento das seguintes equações:

a) Na(s)  +  H2O(l) →  NaOH(aq)  +  H2(g)
b) Fe(s)  +  O2(g) →  Fe2O3(s)
c) C2H4(s)  +  O2(g) →  CO2(g)  +  H2O(g)
d) NaOH(aq) + H3PO4(aq) →  Na3PO4(aq)  +  H2O

6) Em uma amostra de 5,325 g de benzoato de metila, um composto utilizado na
fabricação de perfumes, encontram-se 3,758 g de carbono, 0,316 g de hidrogênio e
1,251 g de oxigênio.  Qual é a fórmula mínima dessa substância?
7) O dióxido de enxofre, um poluente produzido na queima de carvão e de óleo nas
usinas elétricas, pode ser removido pela reação com o carbonato de cálcio.
2 SO2(g)  +  2 CaCO3(s) +  O2(g) →  2 CaSO4(s)  +  2CO2(g)

(a) Que massa de CaCO3 é necessária para remover 155 g de SO2?
(b) Que massa de CaSO4 é formada quando 155 g de SO2 são

completamente consumidos?
8) O sulfato de bário (BaSO4) é produzido pela reação vista a seguir:
Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2NaNO3(aq)
Um experimento foi iniciado com 75 g de Ba(NO3)2 e um excesso de Na2SO4. Após a
coleta e secagem do produto, foram obtidos 64,45 g de BaSO4. Calcule o rendimento
teórico e o rendimento percentual de BaSO4.



PROVA_3
(1) Descreva como cada um dos seguintes eletrólitos fortes ioniza-se ou dissociam-se
em íons na dissolução em água: (a) ZnCl2 (b) HNO3 (c) K2SO4 (d) Ca(OH)2

(2) Escreva as equações global, iônica total e iônica simplificada para as reações que
ocorrem quando cada uma das seguintes soluções são misturadas. (a) Na2CO3(aq) e
MgSO4(aq) (b) Pb(NO3)2(aq) e Na2S(aq) (c) (NH4)3PO4(aq) e CaCl2(aq). (Não se
esqueça de fazer o balanceamento e colocar os estados físicos de reagentes e produtos
em todas equações).
(3) Determine o número de oxidação para os elementos indicados em cada um dos
seguintes compostos: (a) Ti em TiO2; (b) Sn em SnCl4; (c) C em C2O4

2- (d) N em
(NH4)2SO4 (e) N em HNO2 (f) Cr em Cr2O7

2-

(4) Qual elemento é oxidado e qual é reduzido nas seguintes reações? (a) Ni(s) + Cl2(g)
 NiCl2(s) (b) 3Fe(NO3)2(aq) + 2Al(s)  3Fe(s) + 2Al(NO3)3(aq) (c) Cl2(aq) +
2NaI(aq) I2(aq) + 2NaCl(aq) (d) PbS(s) + 4H2O2(aq) PbSO4(s) + 4H2O(aq)
(5) Considere o seguinte equilíbrio, para o qual H < 0:

2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g)
Como cada uma das seguintes variações afetará a mistura em equilíbrio dos três gases?
(a) 02(g) é adicionado ao sistema
(b) A mistura reacional é aquecida
(c) O volume do recipiente de reação é dobrado
(d) S03(g) é removido do sistema
(6) Dissolve-se uma quantidade de amônia suficiente em 5,00 L de água a 25 ºC para
produzir uma solução de 0,0124 mol L-1 de amônia. A solução é mantida até que atinja
o equilíbrio. A análise da mistura em equilíbrio mostra que a concentração de OH- é
4,64 x 10-4 mol L-1. A reação que ocorre após a dissolução da amônia é representada
pela equação química:

NH3(aq) + H2O(l) = NH4
+(aq) + OH-(aq).

(a) Mostre a expressão para o cálculo do Keq.
(b) Calcule a Keq a 25 ºC.
(7) Determine o ácido e a base de Bronsted-Lowry no lado esquerdo de cada equação,
bem como o ácido conjugado e a base conjugada no lado direito.
(a) CHO2

-(aq) + H2O(l) = HCHO2(aq) + OH-(aq)
(b) HSO4

-(aq) + HCO3
- = SO4

2-(aq) + H2CO3(aq)
(c) HSO3

-(aq) + H3O
+(aq) = H2SO3(aq) + H2O(l)

(8) Complete a seguinte tabela calculando os itens que estão faltando e indique se a
solução é ácida ou básica.

[H+] [OH-] pH pOH Ácida ou básica?
7,5 x 10-3 mol L-1

3,6 x 10-10 mol L-1

8,25
5,70

Regras de solubilidade
Todos os sais contendo o ânion NO3-;
Todos os sais de metais alcalinos e de Amônio são solúveis;
Todos os cloretos, brometos e iodetos são solúveis exceto os de Ag+, Hg22+ Pb2+.
Todos os sulfatos são solúveis, exceto os de Pb2+, Sr2+ e Ba2+. Os de Ca2+ e Ag+ são pouco
solúveis.
Todos os sulfetos, sulfitos, carbonatos e fosfatos são insolúveis, exceto os de metais
alcalinos e amônio.




