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Caderno de prova
Este caderno, com dezesseis páginas numeradas sequencialmente, contém dez questões de Química. A Classificação
Periódica dos Elementos está na página 13.
Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções
1. Verifique se você recebeu mais dois cadernos de prova.
2. Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu número do documento de identidade estão corretos nas
sobrecapas dos três cadernos.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
3. Destaque, das sobrecapas, os comprovantes que têm seu nome e leve-os com você.
4. Ao receber autorização para abrir os cadernos, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões
estão corretas.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
5. Todas as respostas e o desenvolvimento das soluções, quando necessário, deverão ser apresentados nos espaços
apropriados, com caneta azul ou preta.
Não serão consideradas as questões respondidas fora desses locais.

Informações gerais
O tempo disponível para fazer as provas é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após o término desse prazo.
Ao terminar, entregue os três cadernos ao fiscal.
Nas salas de prova, não será permitido aos candidatos portar arma de fogo, fumar, usar relógio digital ou boné de
qualquer tipo, bem como utilizar corretores ortográficos líquidos ou similares.
Será eliminado do Vestibular Estadual 2011 o candidato que, durante as provas, utilizar qualquer meio de obtenção
de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, receptores,
anotações manuscritas ou impressas e livros.
Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!
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Considere a tabela a seguir, na qual são apresentadas algumas propriedades de dois radioisótopos,
um do polônio e um do rádio.
Radioisótopo

Meia-vida
(anos)

Partícula emitida

Polônio - 208

3

α

Rádio - 224

6

β

Em um experimento, duas amostras de massas diferentes, uma de polônio-208 e outra de rádio-224,
foram mantidas em um recipiente por 12 anos. Ao final desse período, verificou-se que a massa de
cada um desses radioisótopos era igual a 50 mg.
Calcule a massa total, em miligramas, de radioisótopos presente no início do experimento.
Escreva também os símbolos dos elementos químicos formados no decaimento de cada um desses
radioisótopos.
Desenvolvimento e resposta:
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Considere as seguintes características de um determinado metal:
- é um sólido que reage violentamente com água, produzindo hidróxido;
- seu cátion monovalente é isoeletrônico do hélio;
- é usado para o tratamento de distúrbios bipolares sob a forma de um sal de carbonato.
Nomeie esse metal. Em seguida, escreva a reação química de dupla-troca que produz o carbonato
desse metal e o sulfato de sódio.

Desenvolvimento e resposta:
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A cor ligeiramente azulada da água do mar e de algumas geleiras, quando apresentam uma espessura
de aproximadamente dois metros, deve-se às interações realizadas entre as moléculas da água.
Esse tipo de interação intermolecular também ocorre em outras substâncias. Considere as seguintes
moléculas orgânicas:

A

B

C

D

Identifique aquelas que têm o mesmo tipo de força intermolecular que a água e apresente suas
respectivas nomenclaturas.
Nomeie, ainda, a função química da molécula orgânica de maior caráter ácido.
Desenvolvimento e resposta:
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O metanal é um poluente atmosférico proveniente da queima de combustíveis e de atividades
industriais. No ar, esse poluente é oxidado pelo oxigênio molecular formando ácido metanoico,
um poluente secundário. Na tabela abaixo, são apresentadas as energias das ligações envolvidas
nesse processo de oxidação.
Ligação

Energia de ligação
(kJ.mol-1)

O=O

498

C-H

413

C-O

357

C=O

744

O-H

462

Em relação ao metanal, determine a variação de entalpia correspondente à sua oxidação, em
kJ.mol-1, e nomeie sua geometria molecular.
Desenvolvimento e resposta:
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Em motores de combustão interna, o óxido nítrico é produzido a partir da reação representada
pela seguinte equação química:
N2 (g) + O2 (g)

2 NO (g)

Em condições ambientes, a concentração de NO na atmosfera corresponde a 10-13 mol.L-1, sendo a
constante de equilíbrio da reação, Kc, igual a 5 � 10-31. Entretanto, sob temperatura elevada, como
nos motores de veículos, essa concentração é de 10-5 mol.L-1.
Admitindo-se que não há variação nas concentrações de N2 e O2 , calcule o valor de Kc sob
temperatura elevada.
Apresente, ainda, as fórmulas estruturais planas das moléculas apolares presentes na equação
química.
Desenvolvimento e resposta:
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A irradiação de micro-ondas vem sendo utilizada como fonte de energia para determinadas reações
químicas, em substituição à chama de gás convencional.
Em um laboratório, foram realizados dois experimentos envolvendo a reação de oxidação do
metilbenzeno com KMnO4 em excesso. A fonte de energia de cada um, no entanto, era distinta:
irradiação de micro-ondas e chama de gás convencional.
Observe, no gráfico abaixo, a variação da concentração de metilbenzeno ao longo do tempo para
os experimentos:

Observe, agora, a equação química que representa esses experimentos:

Para o experimento que proporcionou a maior taxa de reação química, determine a velocidade
média de formação de produto, nos quatro minutos iniciais, em g.L-1.min-1.
Em seguida, calcule o rendimento da reação.
Desenvolvimento e resposta:
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O cravo-da-índia e a noz-moscada são condimentos muito utilizados na culinária, e seus principais
constituintes são, respectivamente, o eugenol e o isoeugenol.
Observe suas fórmulas estruturais:

Aponte o tipo de isomeria plana que ocorre entre essas duas moléculas e nomeie aquela que
apresenta isomeria espacial geométrica.
Em seguida, indique o número total de carbonos assimétricos formados na reação de adição de
bromo molecular ao grupo alifático das duas moléculas.
Desenvolvimento e resposta:
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A solução de HCl em água é capaz de conduzir corrente elétrica, mas sua solução em benzeno não
apresenta condutividade.
Classifique a ligação interatômica presente na molécula de HCl e explique a diferença de
condutividade elétrica entre as duas soluções.

Desenvolvimento e resposta:
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Na indústria, a polimerização do propeno por poliadição via radicais livres produz um polímero
cuja unidade química repetitiva tem fórmula molecular C3H6.
Considere a polimerização de 2800 L de propeno nas seguintes condições:
- temperatura: 77 oC
- pressão: 20 atm
Considere, ainda, que o propeno apresente comportamento de gás ideal e seja completamente
consumido no processo.
Determine a massa, em gramas, de polímero produzido e escreva sua estrutura química em bastão.

Desenvolvimento e resposta:
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Metais nobres têm como característica o fato de serem pouco reativos. A platina, por exemplo,
somente reage em presença de uma mistura de ácidos clorídrico e nítrico, conforme mostra a
equação química não balanceada a seguir.
HCl(aq)+ HNO3 (aq) + Pt (s)

H2O(l) + PtCl4 (aq) + NO(g)

Em um experimento, 1,17 g de platina foram consumidos em conjunto com os reagentes ácidos,
totalmente ionizados, em uma solução de volume igual a 3,2 L.
Calcule o pH inicial da solução e escreva a semirreação que representa o processo de oxidação.
Desenvolvimento e resposta:
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Constante universal dos gases ideais = 0,08 atm . L . mol–1 . K–1
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