1. Para os seguintes pares de íons complexos, indique aquele que apresenta a maior
energiadeestabilizaçãodocampocristalino. 
I.
[Cr(OH2)6]2+ ou[Mn(OH2)6]2+ 
II.
[Mn(OH2)6]2+ ou[Fe(CN)6]3– 
III.
[Fe(OH2)6]3+ ou[Fe(CN)6]3– 
IV.
[Fe(CN)6]3– ou[Ru(CN)6]3– 
V.
[FeCl4]2– tetraédricoou[CoCl4]2– tetraédrico 

a) [Cr(OH2)6]2+;[Fe(CN)6]3–;[Fe(CN)6]3–;[Ru(CN)6]3–;[CoCl4]2– 
b) [Cr(OH2)6]2+;[Mn(OH2)6]2+;[Fe(CN)6]3–;[Ru(CN)6]3–;[CoCl4]2– 
c) [Mn(OH2)6]2+;[Fe(CN)6]3–;[Fe(CN)6]3–;[Ru(CN)6]3–;[CoCl4]2– 
d) [Cr(OH2)6]2+;[Fe(CN)6]3–;[Fe(OH2)6]3+;[Ru(CN)6]3–;[CoCl4]2– 
e) [Cr(OH2)6]2+;[Fe(CN)6]3–;[Fe(CN)6]3–;[Ru(CN)6]3–;[FeCl4]2– 


2.Uminibidorcompetitivodeumaenzima: 
a)diminuioKm
  semafetaroVmax
 
b)aumentaoVmax
  semafetaroKm
 
c)diminuiaVmax
  semafetaroKm
 
d)aumentaoKm
  semalteraraVmax
 
e)diminuiambos,aVmax
  eoKm
 

3.Qualdasseguintescaracterísticasn
 ãoécorretap
 araaadsorçãofísicadeumgásno
sólido? 
a)Aadsorçãoéreversível. 
b)Aumentodeadsorçãocomoaumentodatemperatura. 
c)Aabsorçãoéespontânea. 
d)Aentalpiaeaentropiadeadsorçãosãonegativas. 
e)todasasalternativasnãosãocorretas. 


4.Indiquequaldoscompostosaseguirnãoéaromático.Resposta:c 



5. Em potenciometria, um eletrodo indicador de primeira geração se caracteriza por ser
constituído de uma das espécies envolvidas em um equilíbrio redox de interesse. Na
quantificação de Ni2+em liga metálica, foi utilizado um eletrodo de níquel metálico de alta
pureza para quantificação do mesmo, após dissolução da liga com HNO3 (conc),
apresentando um valor de potencial de - 0,3092V. Após a adição de um agente
complexante X, o novo potencial indicado pelo eletrodo é de -0,3388V. Sabendo que a
estequiometria de complexação entre o Ni2+ e o complexante X é de1:1,aconcentração
adicionadadeagentecomplexantequereagiucomoíonNi2+ (emmolL-1
 )nessascondições
éde: 
a) 9x10-4 
b) 1x10-3 

c) 9x10-2 
d) 1x10-2 

e) 9x10-3 
6.QualparcontémmoléculasquepertencemaomesmogrupopontualC2v
 ? 
a)Águaeacetona 
b)Acetonaeamônica 
c)Metanoeamônia 
d)Águaemetano 
e)trifluoretodeboroemetano 



7.Dentreascaracterísticasfísicasequímicasapresentadasabaixo,qualéaúnicaigual
entreoZ-DNAeoB-DNA? 
a)Apresentamomesmoeixoderotação. 
b)Acomposiçãoébaseadaemfosfato,carboidratoebasenitrogenada.
c)Cadavoltadehélicepossuiomesmonúmerodebasesnitrogenadas. 
d)Elesapresentamosmesmosdiâmetrosdehélices. 
e)Adistânciaentreosparesdebaseséigual. 

8.Quaisosprodutosdasreaçõesdeadiçãodebromoaotrans-2-butenoeaocis-2-buteno,
respectivamente? 
a)(2R,3R) -dibromo-butanoe(2R,3S) -dibromo-butano+(2S,3R) -dibromo-butano 
b)(2S,3S) -dibromo-butanoe(2R,3S) -dibromo-butano+(2S,3R) -dibromo-butano 
c)(2R,3S) -dibromo-butanoe(2R,3S) -dibromo-butano+(2S,3R) -dibromo-butano
d)(2R,3S) -dibromo-butanoe(2R,3R) -dibromo-butano+(2S,3S) -dibromo-butano 
e)(2R,3S) -dibromo-butanoe(2S,3S) -dibromo-butano+(2R,3R) -dibromo-butano 



9. Em cromatografia líquida de alta performance (HPLC), a separação de compostos é
realizada pelas diferentes interações entre as moléculas e a fase estacionária.
Considerandoumamisturadebenzeno,toluenoeácidopara-aminobenzóico,ostemposde
retençãoemumacromatografiadefasereversaparaostrêscomponentesrespectivamente
(t1,t2et3),emordemcrescente,serão: 


a)
b)
c)
d)
e)

t1<t2<t3 
t2=t1<t3 
t3<t1=t2 
t2<t1<t3 
t3=t2<t1 


10.Umgásideala50,0°Ce3,00atmestáemumcilindrode300cm3.Ovolumedocilindro
mudamovendoumpistãoatéqueogásestejaa1,00atme50,0°C.Qualéovolume
final? 

a)100cm3 
b)180cm3 
c)450cm3 
d)900cm3 
e)1.20cm3 

11.Qualdasseguintesopçõesrepresentaahibridizaçãoincorretadoátomocentraldas
seguintesespécies: 
a)SeCl4:sp3d 
b)BrF −4 :sp3d2 
c)SiF2Cl2:sp3d 
d)XeO6:sp3d3 
e)PF5:sp3d 



12.UmespectrofotômetroUv-Visdefeixeduploapresentacomocaracterísticaprincipal: 
a) A intensidade de luz que é dobrada por se tratar de um feixe duplo, promovendo
aumentodesensibilidade 
b) ApossibilidadedeseverdoisespectrosUv-Vissimultaneamente 
c) A possibilidade se realizaraquantificaçãoemdoiscomprimentosdeondadistintos
simultaneamente 
d) Asubtraçãoautomáticadobranco,umavezqueeleapresentadoisportaamostras,
umparaamostraeoutroparaobranco. 
e) Duaslâmpadasquetrabalhamemregiõesdistintasdecomprimentodeonda 

13.Indiqueaordemcrescentedoscaloresdehidrogenaçãoparaosseguintescompostos:
(I)1-penteno;(II)(Z
 ) -2-penteno;(III)2-metil-2-buteno;(IV)(E
 ) -2-penteno. 
a)(III)<(IV)<(II)<(I) 
b)(I)<(IV)<(II)<(III) 
c)(IV)<(II)<(III)<(I) 
d)(III)<(I)<(IV)<(II) 
e)(III)<(I)<(II)<(IV) 

14.Areação: 

(CH3)3CBr(aq)+OH-(aq)→(CH3)3COH(aq)+Br-(aq) 
ocorreemtrêsetapas: 
(CH3)3CBr(aq)→(CH3)3C+ +Br-
lenta 

(CH3)3C++
H2
 O→(CH3)3COH2+
rápida 
+
-
(CH3)3COH2 +OH→(CH3)3COH+H2 O 
Indiquealeidevelocidadeparaessareação: 
a) Velocidade=k(CH3)3CBr] 
b) Velocidade=k [OH-] 
c) Velocidade=k [(CH3)3CBr][OH-] 
d) Velocidade=k [(CH3)3CBr]2 
e) Velocidade=k[OH-]1/2 



15.Qualoprodutoesperadodareaçãoabaixo? 



16. Com o auxílio do conceito ácido-base de Pearson (HSAB – hard and soft acid-base)
coloque em ordem decrescente as constantes de formação (Kf) para os seguintes íons
complexosdeFe(III)comhaletos(X-):Fe(III)+X
 - ⇌[FeX]2-
 

a)I;Br;Cl;F 
b)F;Br;I;Cl 
c)F;Cl;Br;I 
d)Br;Cl;I;F 
e)Cl;F;Br;I 


17.Quaissãoostrêsconstituintesfundamentaisdosfosfolipídeos? 
a)ácidosgraxos,basesnitrogenadasefosfato 
b)ácidosgraxos,carboidratoefosfato 
c)carboidrato,fosfatoeglicerol 
d)glicerol,carboidratoeácidosgraxos 
e)ácidosgraxos,fosfatoeglicerol 

18.Indiqueoprodutodareaçãoaseguir.




19.Onúmerodeplanosnodaisemorbital2px é: 
a) infinito 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
e) 0 

20.Qualafirmaçãoéacorreta? 
a)OângulodaligaçãoSiOSino(SiH3)2OémaiordoqueoânguloC-O-Cno(CH3)2O 
b)OBF3 temmaiorcaráterácidodeLewisdoqueBI3. 
c)Aligaçãopπ-dπnaborazina(B3N3H6)élocalizadaentreosátomosdeBeN. 
d)AmoléculaCH3NCSélinear,enquantoaSiH3NCStemgeometriaangular. 
e)NoPF5,todososligantesFapresentamamesmareatividade. 

21.0,500gdeamostradesconhecidadecarbonatodesódioanidrofoitratadacom25,00mL
de solução padronizada de HCl com concentração 0,1248 mol L-1
 , efetuando a completa
dissoluçãodaamostra.Sabendoqueaúnicafontedecarbonatoeraocarbonatodesódio,
nenhumaimpurezareagiucomoHCladicionadoequeforamgastos23,45mLdesolução
de NaOH com concentração 0,0255 mol L-1
 para titular o HCl excedente, o teor (%) em
massadecarbonatodesódionessaamostraéde: 
(M.M.Na2CO3 =105,98g) 
a)
b)
c)
d)
e)

7,6 
13,3
26,7
40,1
53,8







22.Ahidróliseácidacompletadeácidosnucléicosoriginatodososseguintesprodutos,com
aEXCEÇÃOde: 
a)pentoses 
b)purinas 
c)ácidofosfórico 
d)adenina 
e)guanosina 

23.Foramrealizadostrêsexperimentosnamesmatemperaturaepressãoiniciaispara
determinaravelocidadedaseguintereação: 
2ClO2 (g
 ) +F2  (g
 ) →
 2
 ClO2F(g)  
Natabelaabaixosãoapresentadososresultadosobtidos.Asconcentraçõessãofornecidas
emmM. 

Exp. 
[ClO2]Inicial 
[F2]Inicial 
Velocidadeinicialde
(mM) 
(mM) 
[ClO2]aumenta(mM)/s 
1 
5,0 
5,0 
0,63 
2 
5,0 
20 
2,5 
3 
10 
10 
2,5 

Qualéaleidevelocidadeparaestareação? 
a) Velocidade=k[F2] 

b)
c)
d)
e)

Velocidade=k [ClO2][F2] 
Velocidade=k [ClO2]2 
Velocidade=k [ClO2]2 [F2] 
Velocidade=k [ClO2][F2]2 


24. Em umexperimentodegravimetria,forampesadas5amostrasdecarbonatodecálcio
apóstratamentotérmicoobtendo-seosvaloresde12,75,12,89,12,80,12,79e12,81gde
carbonato de cálcio seco. Os desvios padrão absoluto e relativo calculados para essa
amostrasão,respectivamente: 
a)
b)
c)
d)
e)

±0,05e0,4% 
±0,05e1% 
±0,10e1% 
±0,10e0,4% 
nenhumadasanteriores 

25.Numacélulaeletroquímicaavoltagemtorna-sezerodecorridoalgumtempo.Issose
ocorreporquê? 
a)seupotencialdeeletrodotorna-sezero. 
b)seupotencialdereduçãotorna-seigual,mastemsinaloposto. 
c)seupotencialdereduçãotorna-seigualetemomesmosinal. 
d)osíonsdoeletrólitonapontedesalparamdesemover. 
e)nenhumadasalternativasestãocorretas. 


26.OpHnopontofinaldatitulaçãodeumasoluçãodeácidoacético(Ka=1,79x10-5)com
volumeinicialde20,00mleconcentração0,2000molL-1
 tituladacomsoluçãodeKOHcom
concentração0,0800molL-1
  éde: 
a)
b)
c)
d)

7,00
7,64
6,54
5,25






e) 8,76 
27.Qualdasreaçõesabaixonãoiráocorrer? 



28. Indique quais são as fases que podem estar presente no ponto triplo de uma
substância? 
I.Gás 
II.Líquido 
III.Sólido 
IV.Fluidosupercrítico. 


a)I,II,III 
b) I,III,IV 
c)II,III,IV 
d)I,II,III,IV 
e)I,II,IV 



29.Indiqueaordemdeacidezcrescente(domenosácidoparaomaisácido)paraos
compostosaseguir. 


a)1<3<5<2<4 
b)1<2<3<4<5 
c)5<4<3<2<1 
d)4<2<1<3<5 

e)5
 < 1
 < 2
 < 3
 < 4



30.Comparando-seumhexâmerodenucleotídeoscomumhexâmerodeaminoácidoseum
hexâmerodecarboidratosconstruídos,respectivamente,apartirde20diferentes
monossacarídeos,22diferentesaminoácidose4diferentesnucleotídeos,aprobabilidade
deseremencontradasestruturasdistintasocorrenaseguinteordemdecrescente: 
a)peptídeo>oligonucleotídeo>oligossacarídeo 
b)peptídeo>oligossacarídeo>oligonucleotídeo 
c)oligossacarídeo>oligonucleotídeo>peptídeo 
d)oligossacarídeo>peptídeo>oligonucleotídeo 
e)oligonucleotídeo>peptídeo>oligossacarídeo 

31.Selecioneaafirmaçãocorretasobreodiborano(B2H6) 
(I)Éumisoeletrônicodoetano 
(II)Éisoestruturalcomoetano. 
(III)Ahibridizaçãodecadaboroésp3. 
(IV)TodasasligaçõesB-Hsãoidênticas. 
(V)Éumnidoborano 
a)I,II,III 
b)I,III,V 
c)II,III,V 
d)II,IV,V 
e)II,III,IV 


32.Sehouvertrêsvalorespossíveis(-1/2,0,+1/2)paraonúmeroquânticodespin,entãoa
capacidademáximadeelétronsdasegundaórbitaseráde: 
a)4elétrons 
b)6elétrons 
c)8elétrons 
d)12elétrons 
e)27elétrons 

33.AssinaleaalternativaqueNÃOécorretasobresistemasdeanálisesemfluxo(FIA) 
a) Aderivatizaçãoquímicanãoéumaestratégiaviávelparaaumentodesensibilidade
emsistemasFIA 
b) Coeficiente de dispersão é o parâmetro que relaciona o grau de dispersão da
amostradentrodosistemanomomentoqueaamostraatingeodetector 
c) Osistemapodeseracopladoadiversostiposdedetectores,comoeletroquímicosou
espectroscópicos 
d) Ocoeficientededispersãodosistemaaumentaconformeseaumentaotamanhodo
reatoredaalçadeamostragem 
e) Ofluxodocarreadordentrodosistemapodesercontroladoporbombasperistálticas 

34. Utilizando-se do conceito ácido-base de Pearson (HSAB – hard and soft acid-base)
predigaatendenciadesolubilidadeparaosseguintessaisdeprata:AgF,AgCl,AgBr,AgI,e
AgSCN. 
a) AgSCN;AgF;AgCl;AgBr;AgI 
b) AgSCN;AgI;AgBr;AgCl;AgF 
c) AgF;AgCl;AgBr;AgI;AgSCN 
d) AgF;AgCl;AgSCN;AgBr;AgI 
e) AgI;AgSCN;AgBr;AgF;AgCl 


35.Osácidosgraxossaturadospodemestarpresentesemestadosfísicosdistintos(sólido
oulíquido)deacordocomocomprimentodacadeia.Istosedevea: 
a)ligaçõeshidrogênio 
b)volumedamolécula 
c)interaçõesdotipopi 
d)interaçõescarga-carga 
e)interaçõesdevanderWaals 

36. Quando o brometo de tert-butila é tratadocommetóxidodesódioemumamisturade
metanoleágua,avelocidadedeformaçãodoálcooltert-butílicoedometiltert-butil-éternão
muda apreciavelmente à medida que a concentraçãodemetóxidodesódioéaumentada.
Que efeito o aumento da concentração de metóxido de sódioprovocanavelocidadepela
qualobrometodetert-butiladesaparecedamistura? 
a)Avelocidadenãosealtera. 
b)Avelocidadeapresentaumaumentomarcante. 
c)Avelocidadeapresentaumareduçãomarcante. 
d)Avelocidadeéigualàvelocidadedeformaçãodeálcooltert-butílico. 
e)Avelocidadeéigualàvelocidadedeformaçãodemetiltert-butil-éter. 





37.Atransiçãoeletrônicad-dnoíoncomplexode[NiX6]2+ é: 
a) umatransiçãoproibidaporLaporte,maspermitidaporspin 
b) umatransiçãoproibidaporLaporteeporspin 
c) umatransiçãopermitidaporLaporteeporspin 
d) umatransiçãopermitidaporLaporte,masproibidaporspin 
e) nenhumadasalternativasécorreta 
38.AisomeriaDeLpresenteecarboidratossedevea(o): 
a)comprimentodacadeia 
b)massamolecular 
c)reaçãodeepimerização 
d)diferençaentreconformações 
e)desviodaluzpolarizada 

39.Dentreoscompostosdesenhadosaseguir,indiqueaquelequenãoémiscívelcomágua
(H2O).resposta:e 


40. A cromatografia gasosa é um método físico de separação dos componentes de uma
mistura através de uma fase gasosa móvel sobre um adsorvente estacionário. Depoisde
separados,oscomponentesdamisturapodemserquantificadosporumdetectoradequado,
situado na saída da coluna de separação. Sobre as características dos diversos tipos de
detectores,NÃOécorretoafirmar: 
a) O de condutividade térmica (DCT) é um detector considerado universal, não
destrutivoesensívelàconcentração. 
b) O detector por captura de elétrons (DCE) é praticamente insensível a
hidrocarbonetos,masémuitoutilizadonaanálisedeorganoclorados. 
c) O detector por ionização de chama (DIC) é muito utilizado na detecção de
compostosorgânicospornãoserdestrutivo. 
d) OscromatógrafoscomDICnormalmenteutilizamhidrogêniocomogásdearraste 
e) O cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massa permite, além da
separação dos compostos, a determinação da razão m/z dos fragmentos dos
compostosseparados. 
41.Oorbitaldz2 estáenvolvidoemqualdasseguinteshibridizações? 
a)sp3d(pirâmidequadrada) 
b)sp3 
c)sp2 
d)sp3d2 
e)nenhumadasanteriores 

42.Assinaleaalternativacorreta,sobreestruturadeproteínas: 
a)proteínasformadaspormaisdeumpolipeptídeotemestruturaterciária 
b)apontedissulfetosempreéformadaporresíduosdecisteínaadjacentesnasequência
primáriadaproteína 

c)asinformaçõesnecessáriasparaumaproteínaobtersuaestruturanativaestãona
sequênciadeaminoácidosdacadeiapolipeptídica 
d)adesnaturaçãosemprelevaàperdairreversíveldaestruturadaproteína 
e)aestruturaquaternáriaémantidadevidoàsligaçõescovalentesentreassubunidades 

43.AordemdesolubilidadedoCuS,HgS,Bi2S3 domenossolúvelparaomaissolúvelé: 
(KpsCuS=8x10-37,Kps=HgS=3x10-53,KpsBi2S3 =1x10-97) 
a)
b)
c)
d)
e)

Bi2S3<HgS<CuS 
HgS<Bi2S3<
 CuS 
CuS<Bi2S3<
 HgS 
Bi2S3<
 CuS<HgS 
CuS<HgS<Bi2S3 

44. Determine a configuração absoluta (R ou S) de cada centro estereogênico nas
moléculasI,IIeIIIabaixo: 


a)I:1S,2S;II:S;III:S 
b)I:1S,2S;II:S;III:R 
c)I:1S,2R;II:R;III:S 
d)I:1S,2S;II:R;III:R 
e)I:1S,2S;II:R;III:S 
45.Apressãodevapordeumasoluçãodesolutonãovolátilé: 
a)menordoqueodosolvente 
b)igualaodosolvente 
c)maiordoqueodosolvente 
d)igualousuperioraodosolvente 
e)nenhumadasalternativasestácorreta 


46.IndiquequalouquaisíonscomplexosapresentamefeitoJahn-Teller 
I.

[Cr(NH3)6]2+  

II.

[Cu(NH3)4(OH2)2]2+ 

III.

[Ti(OH2)6]3+ 

IV.

[Co(CN)6]3– 

V.

[Ni(NH3)4Cl2] 

a) I 

b) II 
c) IIeV 
d) V 
e) IIeIII 
47.Qualdosseguintescarboidratoséumacetose? 
a)galactose 
b)frutose 
c)glicose 
d)manose 
e)gliceraldeído 

48. A análise qualitativa de uma substância por cromatografia em camada delgada é
realizadaatravésdeseuRf(razãoentreadistânciapercorridapelasubstânciaeadistância
percorrida pela frente da fase móvel). Oparâmetroanálogoobservadoemcromatografias
líquidaegasosaé: 
a)
b)
c)
d)
e)

Otempoderetenção 
Alturadopico 
Empacotamentodacolunacromatográfica
Númerodepratosteóricos 
Relaçãosina/ruído 

49.Qualafirmaçãosobrereaçõeséverdadeira? 
a)Todasasreaçõesespontâneassãoexotérmicasecausamumaumentonaentropia. 
b)Umareaçãoendotérmicaqueaumentaaordemdosistemanãopodeserespontânea. 
c)Umareaçãopodesernãoespontâneaemumadireçãoetambémnãoespontâneana
direçãooposta. 
d)Oderretimentodaneveéumprocessoexotérmico. 
e)todasasalternativasestãocorretas. 

50.Aligaçãopeptídicaéformadaporqualgrupofuncional? 
a)Éster 
b)Ureia 
c)Amida 
d)Amina 
e)Ácidocarboxílico 

