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Instruções 
 
O candidato será identificado pelo seu número de inscrição, preenchendo o campo acima. 
 
Nesta prova são apresentadas doze (12) 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 bem como consulta à 
tabela periódica fornecida. 
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Questão 1) A Tabela abaixo apresenta algumas propriedades da amônia (NH3) e do hidreto de 

fósforo (PH3). 

 

Composto Massa molar 

(g mol-1) 

Geometria Ponto de 

ebulição (ºC) 

PH3 34 Piramidal -88 

NH3 17 Piramidal -33 

 
Apesar de possuírem estruturas semelhantes, apresentam pontos de ebulição diferentes, 

como observado na tabela acima. Como é possível explicar esta diferença entre os pontos de 

ebulição destes dois compostos? 

 

Questão 2) O íon nitrônio (NO2
+) é resultante da reação entre os ácidos nítrico e sulfúrico 

concentrados. Este composto atua como eletrófilo em reações de nitração do anel benzênico. 

a) Escreva a estrutura de Lewis para o íon nitrônio; 

b) Indique sua geometria molecular. 

 

Questão 3) A sílica (SiO2) é um material que quando resfriada, ocorrendo a passagem do estado 

líquido para o estado sólido, pode resultar em um sólido de estrutura cristalina ou em um sólido 

de estrutura amorfa, dependendo das condições nas quais é submetida durante o processo de 

resfriamento. A Figura abaixo apresenta os dois tipos de estruturas para a sílica no estado sólido. 

 

Qual estrutura representa a sílica sólida no estado cristalino e qual representa no estado amorfo? 

Justifique sua resposta tendo em vista a definição de estrutura cristalina e estrutura amorfa.  
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 Questão 4) De acordo com a termodinâmica, a variação de energia livre de uma determinada 

transformação pode ser calculada pela seguinte equação: ∆G = ∆H - T∆S, desde que o processo 

ocorra sobre pressão e temperatura constantes. Tendo em vista o processo: H2O(l)    H2O(g), 

temos ∆H=9713 cal/mol (1 atm) e ∆S = 26,04 cal/K.mol (1 atm). Determine a temperatura, em 

graus Celsius (ºC), a partir da qual a vaporização da água é espontânea nas condições 

ambientes. 

 

Questão 5) Em um experimento de eletromagnetismo, uma espira de lado L conectada a uma 

lâmpada de resistência elétrica R formando um circuito fechado está em uma região com um 

campo magnético uniforme . Esta espira é então puxada para fora desta região de uma 

distância x com velocidade constante  (vide figura). Considerando que a luminosidade da 

lâmpada dependa apenas da corrente elétrica induzida no circuito, obtenha uma equação que 

relacione a corrente elétrica e a velocidade do movimento da espira.  

 

Questão 6) Considere uma esfera de raio R carregada com uma densidade volumétrica de carga 

elétrica dada por , em que A é uma constante positiva e r é a coordenada radial. 

Sabendo-se que o elemento de volume, em coordenadas esféricas, satisfaz a condição, 

, calcule: 

(a) a carga total da esfera; e 

(b) o módulo do campo elétrico produzido pela esfera a uma distância b > R do centro da esfera. 
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Questão 7) – Uma barra de material dielétrico com constante dielétrica >1 é introduzida entre as 

placas de um dos dois capacitores iguais da figura abaixo. Determine para cada capacitor se 

cada uma das propriedades mencionadas a seguir aumenta, diminui ou permanece constante: (a) 

a capacitância; (b) a carga; (c) a diferença de potencial entre as placas e (d) a energia potencial. 

Justifique todas as suas respostas. 

 

 

 

 Questão 8) Uma partícula de carga q e massa m penetra em uma região com campo magnético 

uniforme de intensidade B, de maneira que o ângulo  entre o vetor velocidade da partícula e o 

vetor campo magnético é de  rad (vide figura). Represente por v o módulo da velocidade 

(constante) da partícula.  

(a) Determine o raio r da trajetória helicoidal da partícula. 

(b) Determine a frequência f da trajetória helicoidal da partícula. 

(c) Determine o passo p da trajetória da partícula (distância percorrida pela partícula 

paralelamente ao campo magnético durante um período T de revolução). 
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Questão 9) Descreva detalhadamente a curva tensão vs deformação, suas propriedades. 

 

Questão 10) Utilizando uma curva tensão vs deformação explique e demonstre o comportamento 

de dois metais diferentes, onde um apresentou fratura dúctil e outro fratura frágil. Descreva 

detalhadamente cada mecanismo de fratura. 

 

Questão 11) Descreva detalhadamente o ensaio de laboratório para determinar a temperatura de 

transição dúctil frágil de um material?   

 

Questão 12) Um dispositivo de tração será construído para suportar uma carga máxima de 

220000 N. O projeto terá dois postes cilíndricos de sustentação, onde cada um agüentara metade 

da carga máxima. As barras redondas devem ser de aço carbono, lixadas e polidas, tendo 

Tensão limite de escoamento de 310 MPa e tensão de resistência de 565 MPa. Qual o diâmetro 

das barras cilíndricas usadas de modo que não ocorra deformação plástica? Adotar um fator de 

segurança de 5. 

 

 


