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IME 1966 
 
1ª. Questão 
 
1) Dar as fórmulas moleculares dos gases, adiante relacionados, separando-os conforme suas 
densidades em relação ao ar atmosférico. 
 
Gás carbônico 
Anidrido sulfuroso 
Acetileno 
Neônio 
Argônio 
Amoníaco 
 

2) A constante de equilíbrio do processo sólido gás )(gá( s( ) )A  2B   2C   tem um valor numérico igual 

a 0,64. Que concentração de "C" estará em equilíbrio com 0,1 mol de "A" e 0,5 mol/L de "B"?  
 
3) Faz-se reagir hidrogênio e ar atmosférico, de sorte que todo o oxigênio seja consumido, e que a 
mistura restante, hidrogênio-nitrogênio, esteja em relação estequiométrica para a formação do 
amoníaco. Determinar a composição volumétrica da mistura inicial.  
 
4) Determinar o número de oxidação do nitrogênio no ácido isocianídrico (HNC).  
 
5) Completar as equações químicas abaixo, representando os produtos de reação por suas 
respectivas fórmulas estruturais planas. 
  

a) Trimetiletileno + HBr 2 2H O   
 

b) Metil-2-buteno-2 + HCℓ 2 2H O  
 

c) Benzeno + Br2 
Fe  

 
 
6) Corrigir, se for o caso, os nomes dos compostos abaixo: 
  
a) Etil-2-hexeno-2 
 
b) Dietil-4,5-ciclohexanona 
 
c) 3-Bromo-m-xileno 
 
d) Ácido4bromo-4-nitro-5-benzoico 
 
 
2ª. Questão 
 
1) Se A, B e C são elementos de números atômicos 9, 17 e 19, respectivamente, dar:  
 
a) Os tipos de ligação entre AB e AC;  
 
b) A valência de A em AC e de B em BC;  
 
c) Em que estados (sólido, líquido ou gasoso), cada um dos três compostos deveriam existir, em 
condições normais de temperatura e pressão?  
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2) Determinar os volumes, em litros, de HC
1

N
2

  e de HC
1

N
10

 , que devemos misturar para 

obtermos 2 litros de solução 
1

N
5

.  

 
3) Dar o nome e a fórmula estrutural plana de um hidrocarboneto de fórmula molecular C5H10, 
que apresenta as seguintes propriedades:  
 
a) Sob a ação da luz, descora a solução do bromo em tetracloreto de carbono, com desprendimento 
de brometo de hidrogênio.  
 
b) Não descora a solução diluída, neutra, fria, de permanganato de hidrogênio.  
 
c) É insolúvel em ácido sulfúrico concentrado.  
 
4) Procedemos a duas titulações diferentes, utilizando a mesma solução de KMnO4 1,5 M. Em 
cada titulação, tivemos a transformação do íon MnO4- em uma substância diferente, que abaixo 
indicamos: 
  

1ª. Titulação .......... 2
4MnO Mn    

 

2ª. Titulação .......... 4 2MnO MnO    

 
Determinar a normalidade assumida, pela solução de KMnO4 1,5 M, na 1ª. e na 2ª. titulações. 
 
5) Determinar a composição de uma liga de magnésio e alumínio, sabendo que 450 mg desta liga 
se dissolvem em 100 mL de um ácido normal, e que o excesso deste é neutralizado por 60 mL de 
um álcali da mesma normalidade. 
 
 
DADO: 

 
 


