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Professor Jeiel Feitosa
O isótopo radioativo 222
a partir de
86 Rn, formado

238
92

U por
emissões sucessivas de partículas alfa e beta, é a principal fonte de
contaminação radioativa ambiental nas proximidades de jazidas de
urânio. Por ser gasoso, o isótopo 222
86 Rn atinge facilmente os pulmões

concentração do íon sulfato (SO24 − ), para que a água esteja em
conformidade com o padrão para consumo humano, é de
250mg x L—1. A análise da água de uma fonte revelou a existência de
íons sulfato numa concentração de 5 x 10—3mol x L—1. Massas
molares: Ca = 40,0g x mol—1; O = 16,0g x mol—1; S = 32,0g x mol—1.
(A)

das pessoas, onde se converte em 218
84 Po, com um tempo de meia-vida
de 3,8 dias.
(A)

(B)

(B)

Calcule o número de partículas alfa e de partículas beta
emitidas, considerando a formação de um átomo de radônio,
no processo global de transformação do 238
em 222
92 U
86 Rn.
Considere as variações dos números atômicos e dos números de
massa que acompanham a emissão de partículas alfa e beta,
para a resolução da questão.
Calcule o tempo necessário para que o número N0 de átomos
de 222
86 Rn, retido nos pulmões de uma pessoa, seja reduzido a
N0/16 pela conversão em

218
84

Rn.

Observe o esquema seguir:

Verifique se a água analisada está em conformidade com o
padrão para consumo humano, de acordo com o VMP pelo
Ministério da Saúde para a concentração do íon sulfato.
Apresente seus cálculos.
Um lote de água com excesso de íons sulfato foi tratado pela
adição de íons cálcio até que a concentração de íons SO24 −
atingisse o VMP. Considerando que o Kps para o CaSO4 é
2,6 x 10—5, determine o valor para a concentração final dos íons
Ca2+ na água tratada. Apresente seus cálculos.

Glicina, o α -aminoácido mais simples, se apresenta na forma
de um sólido cristalino branco, bastante solúvel na água. A presença
de um grupo carboxila e de um grupo amino em sua molécula faz
com que seja possível a transferência de um íon hidrogênio do
primeiro para o segundo grupo em uma espécie de reação interna
ácido-base, originando um íon dipolar, chamado de zwitterion.
(A)
(B)

Escreva a fórmula estrutural da glicina e do seu zwitterion
correspondente.
Como o zwitterion se comporta diante da diminuição de pH da
solução em que estiver dissolvido?

A cafeína — um estimulante do sistema nervoso central cuja
estrutura é representada na figura — é um alcalóide encontrado nos
grãos de café, em folhas de alguns tipos de chá e em refrigerantes à
base de cola:

As semi-reações que ocorrem nos eletrodos são:
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A tabela apresenta o conteúdo de cafeína em 200mL de
algumas bebidas:

A partir dessas afirmações:
(A) identifique os gases A e B;
(B) indique se, após um certo tempo de eletrólise, o meio
ambiente estará ácido, básico ou neutro. Justifique.
A constante do equilíbrio Co(s) + Ni2+(aq)  Ni(s) + Co2+(aq),
em termos de concentrações em mol/L, a 25 ºC, é igual a 10.
(A)

(B)
(C)

Escreva a expressão matemática dessa constante de equilíbrio.
A 25ºC, monta-se uma pilha na qual um dos eletrodos é uma
barra de cobalto mergulhada numa solução de sulfato de
cobalto, e o outro eletrodo é uma barra de níquel mergulhada
numa solução de sulfato de níquel. As soluções estão ligadas
por meio de uma ponte salina e o circuito é fechado por um
voltímetro.
Qual é o pólo positivo da pilha quando as soluções de Co2+(aq) e
Ni2+(aq) têm, ambas, concentração igual a 1,0 mol/L?
Qual será a relação entre as concentrações de Co2+(aq) e
Ni2+(aq) quando esta pilha deixar de funcionar?
Justifique as respostas aos itens B e C, utilizando argumentos
de constante de equilíbrio.

Segundo a Portaria do Ministério da Saúde MS nº 1.469, de
29 de dezembro de 2000, o valor máximo permitido (VMP) da

(A)

(B)

Determine o número de átomos de carbonos secundários
presentes em uma molécula de cafeína. Para isso, transcreva a
estrutura da cafeína para seu caderno de respostas e
identifique, marcando com uma seta, todos os átomos de
carbonos secundários.
Determine a quantidade de mols de moléculas de cafeína —
fórmula molecular C8H10N4O2 — presentes em uma xícara de
200mL de café solúvel.

Veículos com motores flexíveis são aqueles que funcionam com
álcool, gasolina ou a mistura de ambos. Esse novo tipo de motor
proporciona ao condutor do veículo a escolha do combustível ou da
proporção de ambos, quando misturados, a utilizar em seu veículo.
Essa opção também contribui para economizar dinheiro na hora de
abastecer o carro, dependendo da relação dos preços do álcool e da

gasolina. No Brasil, o etanol é produzido a partir da fermentação da
cana-de-açúcar, ao passo que a gasolina é obtida do petróleo.
(A)

(B)

Escreva as equações, devidamente balanceadas, da reação de
combustão completa do etanol, C2H6O, e da reação de
obtenção do etanol a partir da fermentação da glicose.
Qual é o nome dado ao processo de separação dos diversos
produtos do petróleo? Escreva a fórmula estrutural do 2,2,4
trimetil-pentano, um constituinte da gasolina que aumenta o
desempenho do motor de um automóvel.
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Considere o composto 3,4-dimetil 3-hexeno.
(A) Que tipo de isomeria ocorre nesse composto?
(B) Escreva as fórmulas estruturais dos isômeros espaciais do item
anterior, identificando-os.
Qual a fórmula estrutural e qual o nome oficial dos isômeros
óticos que possuem a fórmula molecular C5H8?
Ácido maléico e ácido fumárico são, respectivamente, os
isômeros geométricos cis e trans, de fórmula molecular C4H4O4.
Ambos apresentam dois grupos carboxila e seus pontos de fusão
são, respectivamente, 130ºC e 287ºC.
(A)

(B)

Sabendo que C, H e O apresentam as suas valências mais
comuns, deduza as fórmulas estruturais dos isômeros cis e
trans, identificando-os e explicando o raciocínio utilizado.
Com relação aos pontos de fusão dos isômeros, responda qual
tipo de interação é rompida na mudança de estado,
explicitando se é do tipo inter ou intramolecular. Por que o
ponto de fusão do isômero cis é bem mais baixo do que o do
isômero trans?
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Muitas substâncias naturais apresentam em suas estruturas
vários grupos funcionais.
Com relação ao ácido atomárico (A) e ao cymopol (B), pede-se:
A)

Três compostos orgânicos, um ácido carboxílico, um álcool e
um éter, apresentam massas molares iguais e com valor de
46,0g x mol—1 x A 25ºC e sob 1 atmosfera de pressão, dois deles são
líquidos e o terceiro, isômero do álcool, é um gás. São dadas as
massas molares do carbono (12,0g x mol—1), do hidrogênio
(1,0g x mol—1) e do oxigênio (16,0 g x mol—1).
(A)
(B)

Forneça as fórmulas estruturais e os nomes dos compostos
citados que são líquidos nas condições indicadas.
Identifique o composto que é um gás a 25ºC e sob 1 atmosfera
de pressão. Explique por que, diferentemente do álcool, esse
composto não é líquido nessas condições, apesar de apresentar
a mesma massa molar.

A análise elementar de um determinado ácido carboxílico
resultou na fórmula mínima C2H4O. Determinada amostra de 0,550g
desse ácido foi dissolvida em água, obtendo-se 100mL de solução
aquosa. A esta, foram adicionadas algumas gotas de fenolftaleína e,
lentamente, uma solução aquosa de hidróxido de sódio, de
concentração 0,100mol/L. A cada adição, a mistura era agitada e,
quando já tinham sido adicionados 62,4mL da solução de hidróxido
de sódio, a mistura, que era incolor, tornou-se rósea.
Para o ácido analisado:
(A)
(B)
(C)
(D)

calcule a massa molar;
determine a fórmula molecular;
dê as possíveis fórmulas estruturais;
dê as fórmulas estruturais de dois ésteres isômeros do ácido
considerado.
Dados: massa molar (g/mol)
H ....... 1,0
C ..... 12,0
O ..... 16,0

A nomenclatura dos compostos com funções mista abedece
uma regra onde uma das funções é a principal e as demais
funcionam como radicais. Dê o nome oficial:

(A)

H

O

B)

(A) a indicação dos nomes de todos os grupos funcionais presentes
nas substâncias A e B;
(B) a indicação da dupla ligação (I, II ou III) que apresentra
isomerismo geométrico.
Observe o seguinte composto:
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Qual o número de isômeros óticos que o composto possui?

