Química
Questão 01
A tabela abaixo apresenta as informações contidas nos rótulos de oito frascos de diferentes
soluções aquosas:

Todas as soluções encontram-se nas condições ambientais e os ácidos e as bases fortes
estão completamente ionizados.
A)

Escreva as fórmulas dos 2 solutos cujas soluções, ao serem misturadas, podem formar
uma solução tampão e o nome do único soluto cuja solução apresenta caráter neutro.

B)

Calcule o pH da solução resultante da mistura de 700 mL da solução de ácido
clorídrico com 300 mL da solução de hidróxido de sódio.

Questão 02
A equação química ilustra a formação de estalactites naturais em cavernas.
Ca(HCO3)

2 (aq)

→ CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O(l)
estalactite

Em construções de concreto também podem se formar “estalactites” com a mesma
composição química das naturais. Esse processo se deve a dois fatores: a infiltração de
água facilitada pela porosidade do concreto e a presença de óxido de cálcio residual do
processo de fabricação do cimento.
No concreto, as "estalactites" se formam em duas etapas correspondentes às seguintes
reações:
I – óxido de cálcio com água, produzindo a substância X;
II – substância X com gás carbônico atmosférico, produzindo água e “estalactite“.
A)

Calcule a massa de estalactite natural que será produzida para 2,46 L de gás carbônico
formado, nas condições de 27ºC e 1,00 atm.

B)

Em relação à formação das “estalactites” no concreto, escreva a equação química
completa e balanceada que corresponde à etapa II e classifique o tipo da
ligação presente no óxido de cálcio.
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Química
Questão 03
Em geral, soluções aquosas ácidas de sais do cátion Fe+2 são azul-esverdeadas quando
recém-preparadas. Se expostas ao ar atmosférico, tornam-se amareladas. As soluções de
cátion Co+2 , em condições semelhantes às do cátion Fe+2, não sofrem alteração da cor
rósea original. Essas mudanças de coloração em metais de transição devem-se, dentre
outros fatores, a mudanças em seus estados de oxidação e, no caso dos íons Fe+2, a
alteração é provocada pela ação do oxigênio do ar atmosférico.
São fornecidas abaixo as semi-reações de redução, com os respectivos potenciais-padrão:

A)
B)

Escreva a equação química completa e equilibrada que representa a oxidação dos
íons ferrosos a íons férricos pela ação do oxigênio.
Justifique o fato de as soluções de cobalto serem estáveis frente à ação do oxigênio.

Questão 04
A adição de HCN a aldeídos é uma reação reversível, conforme demonstração.
OH

O
R

C

H

+ H

CN

SENTIDO 1

R

C

CN

SENTIDO 2

H
aldeído

cianidrina

Um dos fatores que interfere nesse processo, deslocando o equilíbrio no sentido 1, é a
presença de grupos elétron-atraentes no carbono vizinho à carbonila.
Aplique essas informações aos aldeídos nomeados a seguir: 2-metil-propanal, propanal e
2,2-dicloro-propanal.
Indique:
A) o nome do aldeído que provoca o maior deslocamento no sentido 1 e o número
de isômeros de posição que ele apresenta;
B) a fórmula estrutural do aldeído reagente de menor ponto de ebulição, justificando sua
escolha.
Questão 05
Hidrocarbonetos de fórmula geral CnH2n podem ser diferenciados pelo teste de Bayer.
Tal teste consiste na reação desses hidrocarbonetos com solução neutra diluída de
permanganato de potássio – KMnO 4 – que possui coloração violeta. Só haverá
descoramento da solução se o hidrocarboneto for insaturado.
Considere hidrocarbonetos contendo 5 átomos de carbono, que se enquadrem na fórmula
geral CnH2n .
A)
B)

Indique a fórmula estrutural de um hidrocarboneto com cadeia normal que reage
positivamente ao teste de Bayer e justifique sua resposta.
Dentre os hidrocarbonetos que não reagem ao teste, um apresenta isomeria geométrica
e outro possui apenas carbonos secundários.
Cite seus nomes oficiais.
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OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº de Avogadro: 6,0 x 10
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Constante geral dos gases: R = 0,082 L.atm K-1 mol-1
Volume molar: 22,4 litros a 273 K e 1 atm de pressão
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