
Simulado ONNeQ I

Mikael Parente Reis

• Essa prova contém 5 questões discursivas, todas elas valendo o mesmo em
relação à pontuação total.

• A prova deve ser resolvida em 4 horas no máximo, a fim de simular ao
máximo a experiência de prova.

• O simulado é um pouco mais difícil do que a prova da ONNeQ, então não se
assuste nem se sinta mal se tiver problemas na resolução de alguma questão.
Como dizem no Jiu-Jitsu: "Treino duro, luta fácil".

• Boa prova, envie suas soluções no Google Form que estará disponível na
página da prova. As melhores soluções, que conseguirem pontuação má-
xima, estiverem bem organizadas e que não forem copiadas de sites e livros
(estaremos atentos) serão postadas no site como uma espécie de gabarito.
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• Dica: Respostas curtas são melhores, mas não deixe de escrever infor-
mações que você considerar importantes. Muitas vezes o comando de um
item não tem uma pergunta muito específica, então o melhor a se fazer é
apresentar uma resposta completa, mas sem "encher linguiça".

1 Termoquímica e Equilíbrios
A água de cal é uma solução alcalina usada pela medicina como cicatrizante

de úlceras e queimaduras. Na presença de um certo gás, ela ganha um aspecto
leitoso, oriundo de uma precipitação. Sobre o exposto, responda:

• a) Dê o nome e a fórmula dos componentes da água de cal (soluto A e
solvente B), do gás C e do precipitado D.

• b) Dê a equação do equilíbrio (Equação 1) que envolve a solubilização do
gás C no solvente B, formando um composto E. Depois, dê a equação da
precipitação de D (Equação 2). Todos devidamente balanceados, com seus
coeficientes inteiros mínimos.

• c) Dados os valores abaixo, determine ∆Ho, ∆So e o ∆Go a 25oC referente
a equação 1. Considere ∆Ho e ∆So constantes para qualquer temperatura.
Expresse os cálculos.

X C(g) B(l) E(solvente)
∆Ho

f -393,5 kJ/mol -286 kJ/mol -677,14 kJ/mol
∆So

f 213,74 J/(K.mol) 69,91 J/(K.mol) 216,8 J/(K.mol)

• d) Calcule qual a pressão de CO2 (em Pa), num recipiente isolado de 500mL
de fase líquida e 500mL de fase gasosa, para que sejam formados 2g do
precipitado D, expressando os cálculos. (Considere que todo o E na posição
de equilíbrio reagiu para formar D, de acordo com a equação 2.)

• e) Calcule o ∆Ho da equação 2, considerando os dados abaixo, e usando os
valores dados na tabela do item c.

X A(diss) D(s)
∆Ho

f -1002,82 kJ/mol -1207 kJ/mol

2



2 Química Molecular
A geometria molecular de uma espécie química pode ser prevista a partir da

teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência (VSEPR).

• a) Determine, a partir da configuração eletrônica do átomo central, as geo-
metrias moleculares das espécies: SO2, SO3, SO2−

4 , PCl3 e PCl5.

• b) O nitrogênio e o fósforo são elementos da mesma família e que, portanto,
apresentam configurações eletrônicas semelhantes. Por que existem PCl3 e
PCl5 e não existe NH5, apenas NH3?

• c) Considerando as espécies do item a e o íon SO2−
3 , qual(is) dela(s) apre-

sentam estruturas de ressonância? Apresente as referidas estruras de ressonân-
cia.

• d) Explique porque o ácido sulfúrico é um ácido forte, usando o conceito
de ressonância.

3 Tabela periódica e efeito fotoelétrico
• a) Defina energia de ionização da forma mais precisa possível e dê uma

equação geral cujo ∆Ho seja a energia de ionização do metal genérico M.

• b) Defina Carga Nuclear Efetiva (Ze f ) e use este conceito para justificar a
periodicidade do Raio Atômico.

• c) Explique porque a Ze f influencia na reatividade dos elementos represen-
tativos.

• d) Num feixe de fótons que libere 5J por segundo, todos fótons de 150 nm,
numa folha de um metal cuja energia de ionização seja de 759kJ.mol−1.
Calcule a velocidade dos elétrons liberados por efeito fotoelétrico, e calcule
o número mols de elétrons liberados em 5 segundos. Considere que apenas
o elétron mais energético de cada átomo absorve os fótons liberados pelo
feixe. Considere que a massa do elétron é de 9,1.10−31kg e a constante de
Planck equivale a 6,626.10−34J.s.
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4 Equilíbrio Iônico
Uma solução do [NH3CH2CH2COOH]+Cl−, é titulada com uma solução de

hidróxido de sódio, produzindo uma curva similar a esta:

(Perdoem a qualidade da imagem, é o que temos pra hoje.)

• a) Dê a(s) fórmula(s) das espécies majoritariamente presentes nos pontos
1, 2, 3 e 4 da curva de titulação. (Dica: A carboxila tem um caráter ácido
maior que uma amina protonada.)

• b) Se K1 e K2 para o referido composto são iguais a 4,6.10−3 e 2,0.10−10,
respectivamente.

i) Escreva as expressões referentes a K1 e K2.

ii) Determine o pH nos pontos 1, 2 e 3. Use as aproximações que lhe forem
convenientes.

• c) Descreva quantitativamente como você prepararia uma solução tampão
com um pH=10.00, estando disponível uma solução de 0,10M de cada um
dos dois compostos citados no enunciado.

• d) Explique o que é um zwitteríon e diga qual seria o zwitteríon derivado
do composto, expondo sua estrutura.
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5 Química Orgânica
Considere uma reação de H2O a alcenos, e, neste caso, ela pode ser feita

de duas formas: adicionando ácido na solução do alceno ou por meio de uma
hidroboração-oxidação. (Desconsidere a estereoisomeria das fórmulas estruturais
que você apresentar no problema).

• a) Indique qual o produto formado de cada um desses métodos sendo o
alceno o 2-metil-but-2-eno.

• b) Indique qual dos dois métodos segue a regra de Markovnikov e qual é
anti-Markovnikov.

• c) Explique a Regra de Markovnikov e mostre um mecanismo de setas cur-
vas que siga a regra, usando a reação Markovnikov citada no enunciado
como exemplo.

• d) Mostre os produtos formados de uma esterificação dos compostos do
item a com o ácido acético.
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