
Simulado OCQ I

Patrick Aubert, Miguel Almeida, Ludmila Ferreira, Mikael Reis

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

• A prova deve ser resolvida em 3 horas no máximo, a fim de simular ao
máximo a experiência de prova.

• 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".
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Questão 1
Dadas as seguintes proposições:

I- O raio atômico aumenta dos ametais para os metais e de cima para baixo.
II- Eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair elétrons.
III- O raio iônico de um cátion é maior que seu raio atômico e do ânion é menor.
IV- A eletronegatividade nada tem a ver com ligações químicas.
V- A energia de ionização é maior nos ametais do que nos metais, pois é mais
fácil retirar elétrons dos ametais.

Identifique e justifique as afirmativas corretas e faça as correções adequadas
nas incorretas.

Questão 2
Qual é o principal legado e o principal problema dos seguintes modelos atômi-

cos?
a) Dalton
b) Thomson
c) Rutherford
d) Bohr
e) Schrödinger

Questão 3
Uma coroa tem 386 g de ouro (d= 19,3 g/cm3), 108 g de cobre (d = 9,0 g/cm3)

e 105 g de prata (d= 10,5 g/cm3). Se o volume final corresponde à soma do volume
dos seus três componentes, a densidade é(em g/cm3)? Se um rei encomendou a
coroa com porcentagem de ouro, em massa, superior a 60%, esta coroa está dentro
do padrão pedido?(Apresente todas os cálculos realizados).
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Questão 4
Nas Estações de Tratamento de Água (ETA), é muito comum utilizar sulfato

de alumínio e hidróxido de cálcio na etapa de decantação como ’agente agluti-
nador’. Explique esse termo e qual o motivo dessas substâncias serem utilizadas?
Apresente a equação corretamente balanceada.

Questão 5
Um certo gás ideal monoatômico, está mantido em uma câmara com paredes

permeáveis e incompreensíveis, ou seja, as partículas podem sair. Suponha que o
gás está sob as condições Pa, Va e Ta, sendo realizado um aumento na temperatura
até Tb, a pressão e o volume permanecem inalterados. Isso é possível? Justifique
mostrando a relação matemática para que isso ocorra.
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