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Instruções 
 
O candidato será identificado pelo seu número de inscrição, preenchendo o campo acima. 
 
Nesta prova são apresentadas dez (10) questões. O candidato deverá responder apenas seis 
(06) questões. 
 
A prova é individual e sem consulta, com duração de três (03) horas. 
 
Durante a realização da prova escrita é permitido o uso de calculadora e da tabela periódica 
fornecida. 



 

 

Questão 1: 
 
Os cientistas Max Planck, Louis De Broglie e Werner Heisenberg fizeram importantes contribuições para a Teoria Atômica 
Moderna. Tendo como base as contribuições destes cientistas, responda as seguintes questões. 
 

(a) Discorra sobre os seguintes fenômenos que deram origem à Teoria atômica Moderna.   
 

  (i)  Quantização da energia de Planck 
(ii) Comportamento dual da matéria de De Broglie 
(iii)  Princípio da Incerteza de Heisenberg 
 

(b) A espectroscopia de infravermelho é uma importante ferramenta para o estudo das vibrações das moléculas. Da mesma 
forma que um átomo pode absorver um fóton de energia apropriada para mover um elétron de um estado eletrônico para 
outro, uma molécula pode absorver um fóton de radiação eletromagnética na região do infravermelho para mover-se de 
um nível de energia vibracional para outro. Na espectroscopia de infravermelho, é comum expressar as absorções de 
energia em termos do número de onda (1/λ), cuja unidade é o cm-1. 
 
(i) Se uma absorção qualquer ocorre no espectro infravermelho em 3600 cm-1, qual será frequência da radiação que 

corresponderá a esta absorção?  
(ii) Qual é a energia, em joules (J), desta absorção? 
(iii) Quanta energia seria absorvida por 1,00 mol de moléculas que absorve em 3600 cm-1? 

 
(c)  O microscópio eletrônico tem sido muito usado para obtenção de imagens altamente ampliadas de moléculas. Quando 

um elétron é acelerado por um campo potencial específico, ele atinge uma velocidade de 2,13 x 107 km/h.  
 
(i) Calcule o comprimento de onda característico desse elétron. 
(ii) O comprimento de onda desse elétron é comparável ao tamanho dos átomos? Explique. 

  
 

        Dados:  h = 6,63 x 10-34  J.s  

                      c = 3,00 x 108 m/s 
       me  = 9,11 x 10-28 g 

                      J = kg.m2/s2  

 
     

 
Questão 2: 

 
Tendo como base a Teoria do orbital molecular (TOM), faça as seguintes questões: 
 

(a) Desenhe os diagramas de níveis de energia dos orbitais moleculares para as moléculas de B2 e O2.  
 

(b) Explique porque a molécula de O2 é paramagnética.  
 

 
 
 
Questão 3: 
 
Tendo como base o modelo VSEPR, faça as seguintes questões: 
 

(a) Preveja e desenhe a geometria molecular das seguintes moléculas CH4, NH3 e H2O. 
 

(b) Explique os valores dos ângulos de ligação formados: 109,5° (CH4); 107,0° (NH3) e 104,5° (H2O). 
 
 
 
 
 



 

 

Questão 4: 
 
A cela unitária do cloreto de césio, CsCl, é apresentada abaixo. Os raios iônicos do Cs+ e do Cl- são 0,170 nm e 0,181 nm, 
respectivamente. Com base nessas informações e, considerando que as esferas se tocam, responda as seguintes perguntas:  
 

(a) Qual é o número de coordenação do Cs+ ? 
 

(b)  Qual o valor do parâmetro de rede a?  
 

(c) Qual o fator de empacotamento para este sistema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 5:  
 
Com relação à estrutura eletrônica dos átomos, responda as seguintes questões: 
 

(a) Nos últimos anos, os componentes eletrônicos vêm sendo fabricados em escalas cada vez menores e as propriedades das 
nanopartículas de tais componentes podem ser diferentes das partículas maiores, em consequência de fenômenos quanto-
mecânicos. Calcule a incerteza mínima na velocidade de um elétron confinado em uma nanopartícula de comprimento        
200 nm e compare essa incerteza com a de um elétron confinado em um fio de comprimento 1,00 mm.  

(b) Quais das seguintes alternativas representam combinações permitidas ou não permitidas de números quânticos                
(n, l, ml, ms) para um elemento. Justifique sua resposta em cada item.  
 
Adote a seguinte convenção: spin +1/2 (↑), spin -1/2 (↓). 
 
(i) {2, 1, -1, -1/2}  
(ii) {1, 0, +1, +1/2} 
(iii) {4, 2, +2, -1/2} 
(iv)  {4, 4, 2, -1/2} 
(v)  {1, 0, 0, -1/2} 

 
(c) Têm-se os seguintes elementos químicos: Cério (Ce), Germânio (Ge), Argônio (Ar) e Ferro (Fe). Responda as seguintes 

questões: 

(i) Faça a distribuição eletrônica de cada um dos elementos acima. 
(ii) Represente a configuração de quadrículas para a camada de valência de cada um dos elementos. 
(iii) Represente o conjunto de números quânticos referentes à camada de valência de cada um dos elementos. 
(iv) Diga quais elementos são magnéticos e quais são não magnéticos. Explique. 

 
  
 
Questão 6: 
 
Cargas elétricas são fundamentais nas interações elétricas, magnéticas e eletromagnéticas. No entanto, a definição de carga 
elétrica é extremamente difícil. Ao longo de vários anos, a Física observa as propriedades que partículas e corpos carregados 
possuem. Descreva as principais características das cargas elétricas, ou seja, se as mesmas podem ser criadas em algumas reações 
físicas ou químicas, se podem ser encontradas na natureza em quaisquer quantidades e outras propriedades mais, e também sua 
unidade básica. 
 



 

 

Questão 7: 
 
O estado inicial de 1,00 mol de um gás diluído é P1 = 3,00 atm, V1 = 1,00 L e Eint 1 = 456 J, e seu estado final é P2 = 2,00 atm, V2 
= 3,00 atm e Eint 2 = 912 J.  
 
Processo 1: O gás se expande à pressão constante até atingir seu volume final. Ele é, então, resfriado a volume constante até 
atingir sua pressão final. (a) Ilustre este processo em um diagrama PV e calcule o trabalho realizado pelo gás. (b) Determine o 
calor absorvido pelo gás durante este processo. 
 
Processo 2: O gás é, primeiramente, resfriado a volume constante até atingir sua pressão final. Depois, ele se expande à pressão 
constante até atingir seu volume final. (c) Ilustre este processo em um diagrama PV e calcule o trabalho realizado pelo gás. (d) 
Determine o calor absorvido pelo gás durante este processo. (e) Qual dos processos, 1 ou 2, é o mais eficiente para seu uso em 
uma máquina térmica? Justifique sua resposta.  
 
 
Dados:  
  
 
Questão 8: 
 
Uma máquina térmica, usando 1 mol de um gás ideal, inicialmente em um volume de 24,6 L e a uma temperatura de 400 K, 
realiza um ciclo que consiste de 4 etapas: (1) uma expansão isotérmica à temperatura de 400 K, até o dobro de seu volume inicial, 
(2) um resfriamento, a volume constante, até a temperatura de 300 K, (3) uma compressão isotérmica até seu volume original, e 
(4) um aquecimento, a volume constante, até sua temperatura original de 400 K. Considere CV = 21,0 J/K. Esboce o ciclo em um 
diagrama PV e determine seu rendimento. 
  
 
Dados:  
 
 
Questão 9: 
 
Uma esfera dielétrica, maciça e de raio R está carregada homogeneamente com uma quantidade total de carga Q. 
 

a) Encontre a densidade volumétrica de cargas nessa esfera. 
 

b) Encontre o campo elétrico E para pontos r < R, r = R e r > R. 
 

c) Construa o gráfico, com unidades corretas, do campo elétrico E em função de r. 
 

 
Questão 10: 
 
É comum a chave seletora de um chuveiro ser colocada na posição “inverno” nos meses mais frios do ano. Baseado nas equações 
da potência elétrica dissipada por efeito Joule em uma resistência e da resistência de um condutor metálico de comprimento L e 
seção reta A, demonstre (com equações) e explique porque a água esquenta mais quando é colocada nessa posição. A figura 
abaixo pode ser utilizada na resolução da questão. Para isso, utilize os 3 terminais desta resistência identificados como A, B e C. 
 
 


