
EDITAL DE SELEÇÃO 

INSCRIÇÕES MESTRADO/DOUTORADO 2º SEMESTRE DE 2015 

  

As inscrições para o ingresso no Mestrado e Doutorado do 2o. Semestre de 2015 estarão 

abertas a partir de 15 de março a 30 de abril/2015. 

O Exame na Pós-Graduação do IQ  é obrigatório para o Ingresso no Curso de Mestrado 

e no Curso de Doutorado.  

O número de vagas: 

Curso Nº de 

vagas 

Mestrado 60 

Doutorado 60 

Os documentos para inscrição estão relacionados abaixo: 

1) Documentos obrigatórios para Inscrição no Curso de Mestrado: 

 Cópia comum do histórico escolar da graduação. 

 Cópia comum do diploma ou Certificado de Conclusão da Graduação 

 Ficha de Inscrição on-line preenchida e assinada. 

2) Documentos obrigatórios para Inscrição no Curso de Doutorado:  

 Cópia comum do histórico escolar da graduação. 

 Cópia comum do diploma da graduação ou Certificado de Conclusão. 

 Cópia comum do histórico escolar do mestrado. 

 Cópia comum do diploma do mestrado ou Certificado de conclusão. 

 Aceite de um orientador do IQ/UNICAMP. 

 Ficha de Inscrição on-line preenchida e assinada. 

*O Certificado de Conclusão ou diploma do Mestrado pode ser substituído 

na inscrição por uma carta do orientador ou da Instituição com a data de 

previsão de defesa, que não poderá ser após o dia 03/08/2015,pois de acordo 

com o Calendário Acadêmico (DAC) esse é o último dia de matrícula para 

alunos ingressantes do 2 S 2015* 

 Os documentos da inscrição serão aceitos até o dia 05/05/2015 (terça-feira) na 

Secretaria da Pós-Graduação, poderão ser entregues pessoalmente ou postados via 

correio, mas tem que estar na Secretaria de Pós-Graduação até o dia 05/05/2015. 

 Os interessados podem entregar os documentos da inscrição diretamente na 

Coordenadoria de Pós-Graduação ou postar via correio dentro do período, para o 

endereço: UNICAMP - INSTITUTO DE QUÍMICA Coordenadoria de Pós-Graduação - 

Caixa Postal 6154 - Campinas, SP - CEP 13083-970. 

 DA PROVA: 

 A data será definida pela Comissão e divulgada em nosso site. 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1331828478977
http://www.iqm.unicamp.br/sites/default/files/aceitedoutorado_0.doc
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1426159810181


 O local de aplicação do exame: 

 Em Campinas 

 E em outros locais fora de Campinas desde que tenha demanda de no 

mínimo cinco candidatos inscritos para a prova,  local de aplicação e 

Docente na Universidade para aplicar o exame. Os Docentes  interessados 

em que a prova seja realizada em sua Universidade devem fazer a solicitação 

para aplicação da prova via e-mail (cpgiq@iqm.unicamp.br) ao Coordenador 

de Pós-Graduação, contendo a relação dos candidatos, o nome e contato do 

Docente da Universidade que está solicitando, até o dia 30/04/2015 

 Terá início ás 14h com duração de 03 horas. 

 A prova é elaborada com questões de Química Geral. 

 Formato do exame  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Solicitações fora de prazo não serão aceitas. 

Não há revisão de prova. 

Normas da Comissão de Pós-Graduação relativas ao ingresso nos cursos de Mestrado e 

Doutorado. 

Os inscritos deverão verificar a listagem com os locais e horários que será divulgada em 

nosso site. Essa listagem deverá ser divulgada até duas semanas antes do exame 

A seguir estão relacionados a Bibliografia e os tópicos a serem considerados para o 

exame de ingresso no curso de Mestrado e no Curso de Doutorado. 

  

BIBLIOGRAFIA (1) P. Atkins, L. Jones, Princípios de Química: Questionando a Vida 

Moderna e o Meio Ambiente. 3ª. ed. São Paulo : Bookman. 2007. (2) J.C. Kotz, P. 

Treichel Jr., Química e Reações Químicas. 3ª. ed. Rio de Janeiro : LTC, 1998. (3) B.M. 

Mahan, R.J. Myers, Química: um curso universitário. 4ª. ed. São Paulo : Edgard 

Blücher Ltda, 1995. (4) R. Chang, B. Cruickshank, Chemistry. 8th. Boston : McGraw-

Hill. 2005. 

  

TÓPICOS PARA O EXAME DA PÓS-GRADUAÇÃO -IQ 
  

Conceitos fundamentais de Química incluindo: Matéria e Energia Elementos e 

Átomos, Compostos Nomenclatura de Compostos Químicos Mols e Massas Molares 

Determinação de Fórmulas Químicas Misturas e Soluções Equações Químicas Soluções 

Aquosas e Precipitação Ácidos e Bases Reações Redox Estequiometria de Reação, 

Reagentes Limitantes Conhecimentos específicos de Química nos seguintes tópicos e 

sub-tópicos: Bases da Teoria Atômica. 

  

•Natureza da radiação eletromagnética 

•Radiação, Quanta e Fótons Dualidade onda-partícula 

•Princípio da incerteza 

•Funções de onda e níveis de energia 

http://www.iqm.unicamp.br/sites/default/files/Prova%20Pos%202S2014.pdf
http://www.iqm.unicamp.br/sites/default/files/modelodeprova_0.pdf
http://www.iqm.unicamp.br/node/4747
http://www.iqm.unicamp.br/node/4748


•Espectros atômicos e níveis de energia 

•Fundamentos da mecânica quântica 

•O átomo de Hidrogênio 

•Estrutura dos átomos multieletrônicos 

•Periodicidade das propriedades atômicas 

•Elementos dos grupos principais 

•Metais de transição Ligações químicas 

•Ligações iônicas 

•Ligações covalentes 

•Exceções da regra do octeto 

•Ligações iônicas versus ligações covalentes 

•Forças e comprimentos das ligações covalentes Forma e estrutura das moléculas 

•Modelo VSEPR 

•Teoria da ligação de valência 

•Teoria dos orbitais moleculares Propriedades dos gases 

•Natureza dos gases - medidas e unidades de pressão, 

•Leis dos gases 

•Difusão e Efusão 

•Modelo cinético dos gases 

•Distribuição de velocidades de Maxwell 

•Desvios da idealidade - Gases reais 

•Liquefação dos gases 

•Equações de estado dos gases reais Líquidos e sólidos 

•Forças intermoleculares 

•Estrutura dos líquidos 

•Tipos de sólidos 

•Estrutura dos sólidos - retículos cristalinos comuns 

•Raios X e estrutura cristalina 

•Propriedades térmicas dos sólidos 

•Implicações da estrutura dos sólidos nas propriedades de materiais Termodinâmica: a 

primeira lei 

•Sistemas, estados e Funções de estado 

•Trabalho e energia 

•Trabalho de expansão 

•Calor 

•Primeira lei da Termodinâmica 

•Transferência de calor sob pressão constante - Entalpia 

•Capacidade Calorífica dos gases 

•Entalpias de mudanças de fases 

•Curvas de aquecimento •Entalpias de reações químicas 

•Relação entre H e U 

•Entalpia padrão de reação 

•Lei de Hess 

•Entalpia padrão de formação 

•Ciclo de Born-Haber •Entalpias de ligação 

•Variação da entalpia de reação com a temperatura Termodinâmica: a segunda e a 

terceira lei 

•Critérios para a variação espontânea 

•Entropia e a Segunda Lei 

•Interpretação molecular da entropia 



•Entropia padrão molar •Entropia padrão de reação 

•Variações de entropia globais 

•Entropias absolutas e a terceira lei 

•Energia livre 

•Energia livre e constante de equilíbrio Equilíbrios físicos 

•Fases e transições de fases 

•Solubilidade 

•Propriedades coligativas 

•Misturas binárias líquidas Equilíbrios químicos 

•Reações no equilíbrio 

•Constantes de equilíbrio 

•Resposta dos equilíbrios a mudanças de condições Ácidos e bases 

•Natureza dos ácidos e bases 

•Ácidos e bases fracos 

•pH de soluções de ácidos e bases fracos 

•Ácidos e bases polipróticos 

•Autoprotólise e pH Equilíbrios em água 

•Soluções mistas e tampões 

•Titulações 

•Equilíbrios de solubilidade Eletroquímica 

•Representação das equações redox 

•Células galvânicas 

•Eletrolise 

•Corrosão Cinética química 

•Velocidade de reação e equilíbrios 

•Efeitos da concentração 

•Mecanismos de reação 

•Teoria das colisões das reações gasosas 

•Efeito da temperatura 

•Velocidade de reações em solução 

•Aceleração de reações - Catálise Elementos dos primeiros quatro grupos principais 

•Tendências periódicas 

•Hidrogênio 

•Grupo 1: Metais alcalinos 

•Grupo 2: Metais alcalino-terrosos 

•Grupo 3/III: família do boro 

•Grupo 14/IV: família do carbono Elementos dos últimos quatro grupos principais 

•Grupo15/V: família do nitrogênio 

•Grupo 16/VI: a família do oxigênio 

•Grupo 17/VII: halogênios 

•Grupo 18/VIII: gases nobres Elementos do bloco d 

•Elementos do bloco d e seus compostos 

•Elementos selecionados: uma inspeção 

•Compostos de coordenação 

•Estruturas eletrônicas dos complexos Química nuclear 

•Natureza do núcleo 

•Reações de decaimento nuclear 

•Estabilidade nuclear 

•Radiação nuclear - radioatividade 

•Velocidade de deacimento radioativo 



•Energia nuclear Hidrocarbonetos alifáticos 

•Hidrocarbonetos alifáticos 

•Propriedades e reações de alcanos e alquenos 

•Adição eletrofílica 

•Compostos aromáticos 

•Nomenclatura de arenos 

•Substituição eletrofílica 

•Isomeria Polímeros e compostos biológicos 

•Grupos funcionais comuns 

•Polimerização por adição e por condensação 

•Lipídeos 

•Proteínas 

•Carboidratos 

•Ácidos nucléicos 

•Função biológica dos ácidos nucléicos 
 


