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INSTRUÇÕES:
♦ Confira o caderno de prova, que consta de 10 (dez) páginas e 8
(oito) questões.
♦ Não assine nenhuma das páginas da prova.
♦ Apenas a lista de presença será assinada e a prova será
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♦ Não serão permitidas consultas a livros, tabelas ou planilhas
além das fornecidas na prova.
♦ O uso de calculadora é permitido.
♦ O uso de telefone celular não é permitido
♦ A prova terá duração máxima de 2 horas.
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Informações de possível interesse
Constante dos Gases; R;
Constante de Boltzmann; k=R/Na;
Constante de Faraday; F=NAe;
Constante de Planck; h;
Massa em repouso do elétron; m;
Número de Avogadro; NA;
Velocidade da luz no vácuo; c;
Volume molar padrão dos gases ideais;
Zero da escala Celsius; To;
Calor latente de fusão do gelo ;
Calor específico da água é de

0,082 L.atm.K-1. mol-1
1,381 . 10-23 J K-1
9,648 . 104 C mol-1
6,626 . 10-34 J s
9,110 . 10-31 kg
6,022 . 1023 J K-1
2,998 . 108 m s-1
22,41 . 10-3 m3 mol-1
273,15 K
80
cal/g
1
cal.g-1oC-1.

Os hidretos são compostos binários de hidrogênio que podem ser classificados
como Iônicos ou Salinos; Covalentes ou moleculares e Metálicos ou
intersticiais. Os hidretos dos elementos do segundo período curto são:

LiH, BeH2, BH3, CH4, NH3, H2O e HF
QUESTÃO 1. Classifique os hidretos listados acima;

Resposta

QUESTÃO 2. Considerando os conceitos de Ácidos e Bases de Arrhenius,
Bronsted-Lowry e Lewis, classifique e justifique o caráter ácido- base de BH3,
CH4, NH3, H2O e HF.
Resposta

QUESTÃO 3. De acordo com os conceitos de ligações químicas apresente e
discuta o tipo de ligações que ocorre em LiH, BeH2, CH4, e HF.

Resposta

QUESTÃO 4. Apresente e discuta as possíveis interações intermoleculares
entre as respectivas moléculas de BH3, de CH4, e de H2O

Resposta

QUESTÃO 5. Qual dos hidretos do segundo período (LiH, BeH2, BH3, CH4,
NH3, H2O e HF) você escolheria para preparar hidrogênio durante uma aula
prática de Química Geral? Justifique a escolha.
5.1 Determine quantas moléculas de hidrogênio serão produzidas, utilizando 1 mg
do hidreto que você escolheu.
Resposta

QUESTÃO 6. Que volume de CO2 (a 25 oC e 1 atm) será produzido através da
combustão completa de 10 g de CH4 ?
6.1 Se a massa de água obtida na combustão anterior for congelada e
adicionada a outros 100 mL de água a 80 oC, supondo não ocorrer troca
de calor com o ambiente, qual será a temperatura final de equilíbrio do
sistema?
Resposta

QUESTÃO 7. Escolha um dos hidretos do segundo período (LiH, BeH2, BH3,
CH4, NH3, H2O e HF) e apresente criticamente a importância do mesmo
para a vida e para o ambiente.
Resposta

QUESTÃO 8. Quais os principais desafios atuais na produção, estocagem e
transporte de hidrogênio?
Resposta

