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INFORMAÇÕES
Escrever o NÚMERO DE INSCRIÇÃO na grade de respostas e nas folhas de respostas
das questões descritivas.
Ao término da prova entregar somente a grade de respostas e as folhas de respostas
das questões descritivas.
A prova é constituída de 20 questões que devem ser respondidas com tinta azul ou
preta e sem rasuras.
As 15 primeiras questões são testes de escolha simples (escolher apenas uma
alternativa) e devem ter suas respostas marcadas na grade que se encontra na folha de
respostas, sem rasuras. Para cada questão CORRETA será atribuído 0,4 ponto.
As questões numeradas de 16 a 20 são descritivas e devem ser respondidas na folha
de respostas.

PARTE 1 – TESTES DE ESCOLHA SIMPLES
Questão 1: A estrutura molecular de substâncias químicas e diversos materiais pode
ser determinada por espectrômetros. Cada tipo de espectrômetro utiliza uma faixa de
frequência do espectro luminoso. O princípio do espectrômetro é fornecer energia na
forma de radiação, que irá interagir com o material e provocar uma perturbação no seu
estado, normalmente aumentando sua energia. Quando o material voltar ao seu
estado fundamental, ele emite radiação, que será detectada, fornecendo informações
sobre sua estrutura. A teoria atômica que permite explicar o funcionamento do
espectrômetro é:
a) Flogístico
b) Dalton
c) Thomson
d) Rutherford
e) Bohr
Questão 2: O cátion trivalente de um determinado elemento apresenta como subnível
mais energético o 2p6. Sobre ele, considere as alternativas abaixo:
I – Seu elemento é representativo e pertence ao grupo 16.
II- Seu elemento pertence ao mesmo período do elemento cujo subnível mais
energético é o 3p5.
III – Esse cátion é isoeletrônico do cátion de número atômico 12.
IV- Seu elemento apresenta como subnível mais energétco o 3p1.
V- Seu elemento apresenta 6 elétrons na camada de valência.
Estão corretas:
a) Todas
b) Somente I,II e III
c) Somente II, III e IV
d) Somente II e V
e) Somente III e V
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Questão 3: O ácido fosfórico é usado nas indústrias de vidro, alimentos, na fabricação
de fertilizantes. Também é aplicado na produção de refrigerantes a base de cola.
Sobre o ácido fosfórico é correto afirmar:
a) é classificado como um diácido, oxiácido forte
b) é classificado como hidrácido, triácido, moderado
c) o número de oxidação do fósforo é +6
d) é um ácido fixo e pode ser derivado da hidratação do P2O5
e) é um ácido volátil e fraco
Questão 4: Dadas as seguintes situações:
I – Bombril em solução de ácido clorídrico.
II – Combustão completa do carvão (predominantemente carbono).
III- Adição de solução de cloreto de sódio em uma solução de nitrato de prata.
Pode-se afirmar que I, II e III são exemplos, respectivamente, de reações de:
a) síntese, decomposição e dupla troca
b) simples troca, síntese e dupla troca
c) dupla troca, síntese e simples troca
d) simples troca, decomposição e simples troca
e) dupla troca, simples troca e síntese
Questão 5: Em uma aula de química, o professor misturou 20 mL de uma solução
1 mol/L de HCl com 30 mL de uma solução solução 0,5 mol/L de KOH. A solução daí
resultante teve um excesso de _______ , cuja concentração desse composto foi de
_______.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado acima.
a) ácido - 0,1 mol/L
b) ácido – 0,2 mol/L
c) ácido – 0,3 mol/L
d) base – 0,1 mol/L
e) base – 0,2 mol/L
Questão 6: A 1ª etapa da obtenção industrial de ácido nítrico, corresponde à reação
entre amônia e oxigênio, na presença de Platina como catalisador, como mostra a
equação abaixo:

Supondo que essa reação esteja ocorrendo em sistema fechado, é correto afirmar
que:
a) a diminuição da temperatura do sistema dificulta a formação de NO
b) a retirada de H2O(g) implica na diminuição do valor de Kp
c) o aumento da pressão total sobre o sistema não altera o valor de Kp no novo
equilíbrio
d) a diminuição de volume do sistema não altera o rendimento da reação direta
e) o aumento da quantidade de catalisador favorece a formação de NO
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Questão 7: Se forem acrescentados 90 mL de água a 10 mL de uma solução aquosa
de NaOH com pH igual a 9,0, o pH da solução resultante será aproximadamente igual
a:
a) 0,9
b) 7,0
c) 8,0
d) 9,0
e) 10,0
Questão 8: Considere o gráfico abaixo, referente ao diagrama energético da reação:
N2 (g) +3H2 (g) → 2NH3 (g), sob a ação de um catalisador. A seguir, assinale a alternativa
INCORRETA:

a) A reação é exotérmica, pois apresenta ΔH = - 22 kcal
b) A energia de ativação da reação sem catalisador é igual a 80 kcal
c) A energia de ativação da reação com catalisador é igual a 39 kcal
d) A presença do catalisador diminui o valor do ΔH da reação de zero para -22 kcal
e) A entalpia de formação do gás amoníaco é igual a -11 kcal/mol, em condições
padrão
Questão 9: Analisando as representações de polímeros sintéticos:

(I)

(II)

(III)

Assinale a alternativa correta:
a) (I) e (II) são poliamidas, polímeros de condensação
b) (I) e (III) são polivinilas, polímeros de adição
c) (II) e (III) são poliésteres, polímeros de condensação
d) (I) é um polivinil, polímero de adição
e) (III) é uma poliamida, polímero de condensação
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Questão 10: Duas doenças não infecciosas que preocupam o homem moderno são a
diabetes e o mal de Alzheimer. Enquanto a cura de diabetes está sendo pesquisada
através da engenharia genética, testes de laboratório utilizando a melatonina
indicaram bons resultados para controlar o mal de Alzheimer.
A fórmula estrutural da melatonina é:

Analisando-a, um estudante afirmou que, na molécula da melatonina:
I - Há 13 carbonos e 16 hidrogênios, além de outros elementos.
II- Identifica-se, pelo menos, um anel aromático.
III- Identifica-se um grupo funcional cetona.
IV- Identifica-se um grupo funcional éter.
V- Identificam-se dois grupos funcionais de amina, sendo uma delas, cíclica.
Estão corretas:
a) Todas
b) Somente I, II, IV e V
c) Somente II, III, IV e V
d) Somente I, III e IV
e) Somente II, IV e V
Questão 11: As proteínas são macromoléculas orgânicas bioquímicas, compostas por
um ou mais polipeptídio. Desempenha diversas funções no organismo, como
estrutural, hormonal, enzimática, imunológica e nutritiva.
Na composição química das proteínas, há participação de moléculas primordiais.
Dentre os compostos abaixo, os que fazem parte da constituição química das
proteínas são:

CH2 CH CH2
Cl

Cl

OH

(I)
CH3 CH CH COOH
CH3 NH2
(IV)

CH3 CH COOH
NH2
(II)
CH3 CH CH2 COOH
NH2
(V)

a) Somente I e II
b) Somente I e IV
c) Somente II e IV
d) Somente IV e V
e) Somente II e V
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Questão 12: A respeito de isomeria nos compostos orgânicos, considerar o esquema
abaixo:

pentan -2- ona

isômero plano de
posição
(I)

isômero plano de
cadeia

isômero plano de
função
(III)

(II)

Os compostos I, II e III podem ser, respectivamente:
a) pentan-1-ona, ciclopentanona e pentan-2-ol
b) pentan-1-ona, etil-butanona e pentanal
c) pentan-3-ona, metil-butanona e pentanal
d) pentan-3-ona, etil-butanona e pentan-2-ol
e) pentan-3-ona, metil-butanona e pentan-2-ol
Questão 13: A atividade bactericida de determinados compostos fenólicos deve-se,
em parte, à atuação desses compostos como detergentes, que solubilizam e destroem
a membrana celular fosfolipídica das bactérias. Quanto menor for a solubilidade dos
compostos fenólicos em água, maior será a ação antisséptica. Com relação às
solubilidades dos compostos fenólicos I, II e III, em água, identifique a opção correta:

a) I é mais solúvel que II e II é mais solúvel que III
b) I é menos solúvel que II e II é menos solúvel que III
c) II é menos solúvel que I e I é menos solúvel que III
d) II é mais solúvel que I e I é mais solúvel que III
e) I, II e III têm, individualmente, a mesma solubilidade
Questão 14: Considere o composto abaixo:

CH3COOCH2CHCH3
CH3
Em relação a esse composto NÃO é correto afirmar que
a) seu nome é acetato de isobutila
b) o ácido hexanoico é seu isômero funcional
c) apresenta aplicação como flavorizante artificial
d) apresenta cadeia carbônica ramificada
e) pode ser obtido através da reação de condensação entre o ácido acético e o
butan-2-ol
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Questão 15: A brasilina, composto orgânico obtido de madeiras do Brasil ou de
leguminosas, tem fórmula:

Em solução aquosa ou ácida, a brasilina apresenta coloração amarela e, em solução
alcalina, apresenta coloração vermelho carmim.
Sobre esse composto são feitas as seguintes afirmações:
I. Soluções aquosas de brasilina podem ser utilizadas como um indicador para
titulações ácido-base.
II. Soluções aquosas de brasilina têm propriedades ácidas, pois na molécula de
brasilina
existem grupos fenólicos que liberam H+ à solução.
III. Em solução aquosa, um mol de brasilina reage com um mol de hidróxido de sódio,
no ponto de equivalência.
São corretas:
a) somente I e II
b) somente I e IV
c) somente II e III
d) somente II e IV
e) somente III e IV
PARTE 2 – QUESTÕES ANALÍTICO-EXPOSITIVAS:
Questão 16: Considerar a seguinte sequência de reações de formação dos
compostos X, Y, Z e W:
Cal virgem + água → X
X + gás clorídrico → Y + água
Y + ácido sulfúrico → Z (precipitado) + W
a) Dê os nomes oficiais dos compostos: cal virgem, X, Y, Z e W.
b) Classifique esses compostos quanto às suas funções inorgânicas.
c) Faça as reações completas de obtenção de X, Y, Z e W.
d) Partindo-se de 2 mols de cal virgem, calcular a massa de precipitado formada,
considerando rendimento 100 % em todas as reações.
Questão 17: 200 mL de uma solução de NaOH a 150 ppm, foram misturados com
300 mL de solução dessa mesma base, a 100 ppm.
Dados: log 2 = 0,30; log 3 = 0,48.
Calcular:
a) A concentração da mistura final, em ppm.
b) A concentração da mistura final, em g/L.
c) A concentração da mistura final, em mol/L.
d) A massa de íons Na+, em mg, presente na mistura final.
e) O pH da mistura final.
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Questão 18: Na primeira parte do século XX, antes da descoberta dos efeitos nocivos
dos materiais radioativos, mostradores de relógios de pulso eram pintados com rádio
(88Ra226) para que pudessem brilhar no escuro. Como muitos pintores costumavam
lamber a ponta de seus pincéis com a intenção de afiná-las, muitos deles
desenvolveram câncer na boca devido às partículas alfa emitidas pelo rádio. (F.
Bettelheim e J. March. Introduction to General, Organic &Biochemistry, 4 ed.
Saunders, p. 265)
a) Dê o número de prótons, nêutrons e elétrons do elemento químico que possui o
mesmo núcleo da partícula alfa.
b) Qual o nuclídeo formado no decaimento mencionado no texto acima?
c) Qual o grupo e período do nuclídeo formado?
d) Equacione o processo de decaimento do rádio.
Questão 19: Determinado composto orgânico A, ao sofrer ozonólise e posterior
hidrólise, forma o aldeído fórmico e o aldeído saturado mais simples que apresenta
isomeria ótica.
Esse mesmo composto A, ao ser aquecido com KMnO4 e H2SO4, ambos
concentrados, produz o composto orgânico B, oticamente ativo.
B, após neutralizado com soda cáustica, é aquecido com cal sodada (mistura de cal
viva com NaOH), gerando um composto gasoso C, oticamente inativo.
C é monoclorado, via radical livre, originando, predominantemente, um determinado
composto orgânico que, ao reagir com uma solução aquosa de KOH, produz,
preferencialmente, o composto orgânico D.
A reação entre D e B, em meio ácido sulfúrico, resulta no composto orgânico E.
Baseado no descrito acima, preencha a tabela abaixo:
Composto

Fórmula estrutural

Nome Oficial

A

B

C

D

E
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Questão 20: O LSD é uma droga alucinógena que oferece alto risco para o usuário. A
estrutura do LSD é:

a) Qual a quantidade total de hidrogênios nesta molécula?
b) Quais as funções orgânicas presentes nesta estrutura?
c) Qual o número de carbonos terciários nesta estrutura?
d) Qual o número de ligações π nesta estrutura?

Boa Prova!

8

