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LISTA DE REVISÃO – QUÍMICA – 2ª. SÉRIE EM – 1º. BIMESTRE
CONTEÚDO ESSENCIAL
Curvas de solubilidade.
Concentração das soluções.
Classificação da cadeia carbônica.
Nomenclatura dos compostos orgânicos.

UNIDADE / CAPÍTULO
10
10
19
19

1. (Fuvest 2012) O rótulo de um frasco contendo determinada substância X traz as seguintes informações:
Propriedade
Cor
Inflamabilidade
Odor
Ponto de Fusão
Ponto de ebulição a 1atm

Descrição ou valor
Incolor
Não inflamável
Adocicado
23C

77C

Densidade a 25C
1,59 cm3
Solubilidade em água a 25C 0,1g 100 g de H2O
a) Considerando as informações apresentadas no rótulo, qual é o estado físico da substância contida no
frasco, a 1atm e 25C? Justifique.
b) Em um recipiente, foram adicionados, a 25C, 56,0 g da substância X e 200,0 g de água. Determine a
massa da substância X que não se dissolveu em água. Mostre os cálculos.
c) Complete o esquema da página de resposta, representando a aparência visual da mistura formada pela
substância X e água quando, decorrido certo tempo, não for mais observada mudança visual. Justifique.
Dado: densidade da água a 25C  1,00 g cm3
2. (Ufscar 2007) O cloreto de potássio é solúvel em água e a tabela a seguir fornece os valores de solubilidade
deste sal em g/100 g de água, em função da temperatura.

Preparou-se uma solução de cloreto de potássio a 40 °C dissolvendo-se 40,0 g do sal em 100 g de água. A
temperatura da solução foi diminuída para 20 °C e observou-se a formação de um precipitado.
a) Analisando a tabela de valores de solubilidade, explique por que houve formação de precipitado e calcule a
massa de precipitado formado.
b) A dissolução do cloreto de potássio em água é um processo endotérmico ou exotérmico? Justifique sua
resposta.
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3. (Ufpr 2013) A solubilidade das substâncias é um parâmetro muito importante no preparo de soluções e
permite comparar a natureza de dissolução de diversos solutos. A solubilidade pode variar com a
temperatura, conforme mostra o gráfico a seguir.
Dados: Massa molar (g/mol): Na  23; Rb  86; Li  7; K  39; N  14; O  16; C  35.

A partir das informações extraídas do gráfico, faça o que se pede:
a) Considere as soluções saturadas (em 100 g de água; densidade = 1 g/mL) dos sais NaNO3, RbC , LiC e KC
a 60°C. Coloque as soluções desses sais em ordem crescente de concentração (em mol/L).
b) Suponha que você possui um recipiente contendo 100 g de solução saturada de LiC a 70°C. Se essa
solução for resfriada a 40°C, qual a massa de precipitado que ficará depositada no fundo?
4. (Unicamp 2011) A questão do aquecimento global está intimamente ligada à atividade humana e também
ao funcionamento da natureza. A emissão de metano na produção de carnes e a emissão de dióxido de
carbono em processos de combustão de carvão e derivados do petróleo são as mais importantes fontes de
gases de origem antrópica. O aquecimento global tem vários efeitos, sendo um deles o aquecimento da água
dos oceanos, o que, consequentemente, altera a solubilidade do CO2 nela dissolvido. Este processo torna-se
cíclico e, por isso mesmo, preocupante. A figura abaixo, preenchida de forma adequada, dá informações
quantitativas da dependência da solubilidade do CO2 na água do mar, em relação à pressão e à temperatura.
a) De acordo com o conhecimento químico, escolha adequadamente e escreva em cada quadrado da figura o
valor correto, de modo que a figura fique completa e correta: solubilidade em gramas de CO2 /100 g água:
2, 3, 4, 5, 6, 7; temperatura /°C: 20, 40, 60, 80, 100 e 120; pressão/atm: 50, 100, 150, 200, 300, 400.
Justifique sua resposta.
b) Determine a solubilidade molar do CO2 na água (em gramas/100 g de água) a 40 °C e 100 atm. Mostre na
figura como ela foi determinada.
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5. (Ufrrj 2004) A curva do gráfico, a seguir, mostra a solubilidade de um certo soluto em água.

Responda às perguntas a seguir, justificando sua resposta.
a) Qual ou quais dos pontos do gráfico representam uma solução saturada homogênea?
b) Indique em que pontos do gráfico existem soluções saturadas heterogêneas.
c) Através do conceito de solução insaturada, aponte no gráfico o(s) ponto(s) onde esta situação ocorre.
d) Que procedimentos podem ser utilizados para precipitar (cristalizar) parte do soluto da solução D, sem
alterar as quantidades do solvente e do soluto da referida solução?
6. (Ufpe 2003) A solubilidade do oxalato de cálcio a 20°C é de 33,0 g por 100 g de água. Qual a massa, em
gramas, de CaC2O4 depositada no fundo do recipiente quando 100 g de CaC2O4(s) são adicionados em 200 g
de água a 20°C?
7. (Ueg 2012) Em um Iaboratório, encontram-se duas soluções aquosas A e B de mesmo soluto, com
concentrações de 1,2 e 1,8 mol.L-1, respectivamente. De posse dessas informações, determine:
a) o número de mols do soluto presente em 200 mL da solução A;
b) a concentração final de uma solução obtida pela mistura de 100 mL da solução A com 300 mL da solução B.
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8. (Uerj 2014) Em condições ambientes, o cloreto de hidrogênio é uma substância molecular gasosa de
fórmula HC . Quando dissolvida em água, ioniza-se e passa a apresentar caráter ácido.
Admita uma solução aquosa saturada de HC com concentração percentual mássica de 36,5% e densidade
igual a 1,2 kg  L1. Calcule a concentração dessa solução, em mol  L1, e nomeie a força intermolecular
existente entre o HC e a água.
9. (Uerj 2012) Em um experimento, uma amostra de 10 mL de um produto químico comercial que contém
hidróxido de cálcio foi completamente neutralizada por 5 mL de solução aquosa de ácido clorídrico com
concentração igual a 0,01 mol.L-1.
Escreva a equação química completa e balanceada dessa reação de neutralização.
Em seguida, calcule a concentração, em g.L-1, de hidróxido de cálcio presente na amostra do produto
comercial.
10. (Ufes 2012) A embalagem do "sal light", um sal de cozinha comercial com reduzido teor de sódio, traz a
seguinte informação: "Cada 100 gramas do sal contém 20 gramas de sódio". Determine
a) a porcentagem (em massa) de NaC nesse sal;
b) a quantidade de íons sódio existentes em 10,0 gramas desse sal;
c) a concentração de NaC (em mol/L) em uma solução preparada pela dissolução de 10,0 gramas desse sal
em 25,0 gramas de água, sabendo que a densidade da solução resultante foi de 1,12 g/cm -3;
d) as frações em mol de NaC e de H2O em uma solução preparada pela dissolução de 10,0 gramas desse sal
em 25,0 gramas de água.
11. (Unicamp 2014) Quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, cerca de 90% do álcool ingerido é absorvido
no trato digestivo, na primeira hora. Esse álcool passa para a corrente sanguínea e é metabolizado no fígado.
Sua eliminação, no entanto, leva muito mais tempo e é isso que torna ilegal uma pessoa dirigir nessa
condição.
O gráfico abaixo mostra a concentração média de álcool no sangue em função do tempo, após um consumo
rápido de 1, 2, 3 e 4 doses de destilado.
a) De acordo com o gráfico, se uma pessoa ingere 4 doses de destilado, após quanto tempo a velocidade de
metabolização do álcool será maior que a velocidade da absorção para a corrente sanguínea? Explique.
b) Um teste do bafômetro realizado duas horas após a ingestão de destilado acusou a presença de 0,019
miligramas de álcool por litro de ar expirado por um condutor. Considerando essas informações, e as
contidas no gráfico, determine quantas doses de destilado o condutor havia ingerido. Justifique.
Dado: A proporção entre as concentrações de álcool (sangue: ar expirado) é de 2300:1.
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12. (Unicamp 1992) O "soro caseiro" recomendado para evitar a desidratação infantil consiste em uma
solução aquosa de cloreto de sódio (3,5g/ℓ) e de sacarose (11,0g/ℓ).
Qual é a concentração, em mol/ℓ, do cloreto de sódio nesta solução?
Dados: Massas atômicas relativas Na = 23,0 e Cℓ = 35,5
13. (Uff 2010) O teor do íon Cl- existente nos fluidos corporais pode ser determinado através de uma análise
volumétrica do íon Cl- com o íon Hg2+
Hg2+ + 2Cl- → HgCl2(aq)
Quando a reação se completa, há um excesso de Hg2+ em solução e, esse excesso é detectado pela
difenilcarbazona, usada como indicador capaz de formar um complexo azul-violeta com o Hg2+. A solução de
nitrato mercúrico é padronizada com solução de NaCl que contém 147,0 mg de NaCl em 25,00 mL de água
destilada. São necessários 28,00 mL da solução de nitrato mercúrico para que o ponto final da reação seja
alcançado. Quando a solução de nitrato mercúrico é utilizado na determinação do teor de cloreto em 2,000
mL de amostra de urina, gasta-se 23,00 mL da solução. Sendo assim, dê:
a) a molaridade do Hg2+ na solução;
b) a [Cl-] em (mg/ml) na urina.
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14. (Fuvest 2014) Nos anos de 1970, o uso do inseticida DDT, também chamado de 1,1,1-tricloro-2,2-bis
(para-clorofenil)etano, foi proibido em vários países.
Essa proibição se deveu à toxicidade desse inseticida, que é solúvel no tecido adiposo dos animais. Para
monitorar sua presença em um ambiente marinho do litoral canadense, amostras de ovos de gaivotas,
recolhidos nos ninhos, foram analisadas. O gráfico abaixo mostra a variação da concentração de DDE (um dos
produtos gerados pela degradação do DDT) nos ovos, ao longo dos anos.

a) No período de 1970 a 1985, foi observada uma diminuição significativa da concentração de DDE nos ovos
das gaivotas. A partir de 1970, quanto tempo levou para que houvesse uma redução de 50% na
concentração de DDE?
b) O DDE é formado, a partir do DDT, pela eliminação de HC . Escreva, usando fórmulas estruturais, a
equação química que representa a formação do DDE a partir do DDT.
c) Um estudo realizado no litoral dos EUA mostrou que a concentração total de DDT e de seus derivados na
água do mar era cerca de 5  105 ppm; no fitoplâncton, 4  102 ppm; em peixes pequenos, 0,5 ppm; em
peixes grandes, 2 ppm; e, em aves marinhas, 25 ppm.
Dê uma explicação para o fato de a concentração dessas substâncias aumentar na ordem apresentada.
15. (Unesp 2010) Durante este ano, no período de vacinação contra a gripe A (H1N1), surgiram comentários
infundados de que a vacina utilizada, por conter mercúrio (metal pesado), seria prejudicial à saúde. As
autoridades esclareceram que a quantidade de mercúrio, na forma do composto tiomersal, utilizado como
conservante, é muito pequena. Se uma dose dessa vacina, com volume igual a 0,5 mL, contém 0,02 mg de Hg,
calcule a quantidade de matéria (em mol) de mercúrio em um litro da vacina.
Dado: Massa molar do Hg = 200 g·mol–1.
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16. (Enem 2013) As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e
foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da
linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química
orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura:

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?
a) Mãos.
b) Cabeça.
c) Tórax.
d) Abdômen.
e) Pés.
17. (Feevale 2012) A celulose é um polímero orgânico presente nas paredes das células vegetais, mais
especificamente um polissacarídeo da glicose, conforme mostra a figura abaixo.

A cadeia carbônica da glicose pode ser classificada como:
a) fechada, homogênea, ramificada e saturada.
b) aberta, heterogênea, simples e insaturada.
c) fechada, heterogênea, ramificada e saturada.
d) fechada, heterogênea, ramificada e insaturada.
e) aberta, homogênea, ramificada e saturada.
18. (Fatec 2012) A fórmula estrutural abaixo representa o antraceno, substância importante como matériaprima para a obtenção de corantes.

Examinando-se essa fórmula, nota-se que o número de átomos de carbono na molécula do antraceno é
a) 3.
b) 10.
c) 14.
d) 18.
e) 25.
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19. (Pucrj 2015) A seguir está representada a estrutura do ácido fumárico.

A respeito desse ácido, é correto afirmar que ele possui
a) somente átomos de carbono secundários e cadeia carbônica normal.
b) átomos de carbono primários e secundários, e cadeia carbônica ramificada.
c) átomos de carbono primários e secundários, e cadeia carbônica insaturada.
d) átomos de carbono primários e terciários, e cadeia carbônica saturada.
e) átomos de carbono primários e terciários, e cadeia carbônica ramificada.
20. (Ufrgs 2014) A levedura Saccharomyces cerevisiae é responsável por transformar o caldo de cana em
etanol. Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada
farneseno, em vez de etanol. O processo produz, então, um combustível derivado da cana-de-açúcar, com
todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter
enxofre.

Considere as seguintes afirmações a respeito do farneseno.
I. A fórmula molecular do farneseno é C16H24 .
II. O farneseno é um hidrocarboneto acíclico insaturado.
III. O farneseno apresenta apenas um único carbono secundário.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.
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21. (Fatec 2012) No modelo da foto a seguir, os átomos de carbono estão representados por esferas pretas e
os de hidrogênio, por esferas brancas. As hastes representam ligações químicas covalentes, sendo que cada
haste corresponde ao compartilhamento de um par de elétrons.

O modelo em questão está, portanto, representando a molécula de
a) etino.
b) eteno.
c) etano.
d) 2-butino.
e) n-butano.
22. (Enem 2014) O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e
químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga
moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada.
A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é
a) CH3  (CH)2  CH(OH)  CO  NH  CH3.
b) CH3  (CH)2  CH(CH3 )  CO  NH  CH3.
c) CH3  (CH)2  CH(CH3 )  CO  NH2.
d) CH3  CH2  CH(CH3 )  CO  NH  CH3.
e) C6H5  CH2  CO  NH  CH3.
23. (Fgv 2012) A indústria de alimentos utiliza vários tipos de agentes flavorizantes para dar sabor e aroma a
balas e gomas de mascar. Entre os mais empregados, estão os sabores de canela e de anis.

A fórmula molecular da substância I, que apresenta sabor de canela, é
a) C9H8O.
b) C9H9O.
c) C8H6O.
d) C8H7O.
e) C8H8O.
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24. (Udesc 2011) Analise o composto representado na figura a seguir.

Assinale a alternativa correta em relação ao composto.
a) Este composto representa um alcano de cadeia linear.
b) Este composto possui apenas três carbonos terciários.
c) Este composto possui quatro insaturações.
d) Neste composto encontra-se apenas um carbono assimétrico.
e) Este composto é representando pela forma molecular C16H32.
25. (Pucrj 2015)

Segundo as regras da IUPAC, a nomenclatura do composto representado acima é
a) 2-etil-hex-1-ano
b) 3-metil-heptano
c) 2-etil-hept-1-eno
d) 3-metil-hept-1-eno
e) 3-etil-hept-1-eno
26. (Fgv 2014) O conhecimento científico tem sido cada vez mais empregado como uma ferramenta na
elucidação de crimes. A química tem fornecido muitas contribuições para a criação da ciência forense. Um
exemplo disso são as investigações de impressões digitais empregando-se a substância I (figura). Essa
substância interage com resíduos de proteína deixados pelo contato das mãos e, na presença de uma fonte de
luz adequada, luminesce e revela vestígios imperceptíveis a olho nu.
A fórmula molecular e o total de ligações sigma na molécula da substância I são,
correta e respectivamente:
a) C10H10N2O; 16.
b) C11H6N2O; 16.
c) C10H6N2O; 22.
d) C11H10N2O; 22.
e) C11H6N2O; 22.
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27. (Cesgranrio 1995) A qualidade de uma gasolina pode ser expressa pelo seu
índice de octanagem. Uma gasolina de octanagem 80 significa que ela se comporta, no motor, como uma
mistura contendo 80% de isooctano e 20% de heptano. Observe a estrutura do isooctano:

De acordo com a nomenclatura IUPAC, esse hidrocarboneto é o:
a) iso - propil - pentano.
b) n - propil - pentano.
c) 2,4,4 - trimetil - pentano.
d) 2,2,4 - trimetil - pentano.
e) trimetil - isopentano.
28. (Ufrrj 2005) O isooctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis, nas
gasolinas comerciais, do que moléculas de cadeia linear uma vez que estas sofrem ignição de forma explosiva,
causando até perda de potência.

Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta do isooctano
a) 2,2,3 - trimetilpentano
b) 2,2,4 - trimetilpentano
c) 2,2,4 - trimetilbutano
d) 2,2,3 - dimetilpentano
e) 2,2,4 - trimetilhexano
29. (Uema 2014) A OGX energia, braço de exploração de petróleo no Maranhão do grupo EBX, do empresário
Eike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituído
principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, dentre outros, na cidade de
Capinzal do Norte, localizada a 260km de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 trilhões a 15
trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia – metade do que a
Bolívia manda ao Brasil diariamente.
A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves, constituintes do gás natural é baseada, dentre alguns critérios,
na quantidade de carbonos presentes no composto.
O número correto de carbonos nos seis primeiros compostos citados no texto, são, respectivamente,
a) 2, 5, 5, 3, 4, 4.
b) 2, 4, 4, 3, 5, 5.
c) 2, 4, 4, 5, 5, 3.
d) 2, 3, 5, 5, 4, 4.
e) 2, 3, 4, 4, 5, 5.
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30. (Pucpr 2005) A estrutura a seguir:

apresenta a seguinte nomenclatura oficial:
a) 3-fenil-5-isopropil-5-hepteno
b) 5-fenil-3-isopropil-2-hepteno
c) 3-isopropil-5-hexil-2-hepteno
d) 5-benzil-3-isopropil-2-hepteno
e) 5-fenil-3-etenil-2-metil-heptano
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GABARITO
Resposta da questão 1:
a) De acordo com a tabela, o ponto de fusão da substância contida no frasco é 23C e o ponto de ebulição é
77C. Como 23C (S  L)  25C  77C (L  G), concluímos que o estado de agregação da substância é
líquido.
b) A solubilidade da substância em água a 25C é 0,1g 100 g de H2O. Então:
0,1 g
mg

100 g (H2O)
200,0 g (H2O)

m  0,2 g (massa que se dissolveu de X)

Foram adicionados 56,0 g da substância X, logo 55,8 g (56,0 g  0,2 g) não dissolveu.
c) Como a 25C a densidade da substância X é 1,59 g cm3 e este valor é maior do que a densidade da água,
que é de 1,00 g cm3 , conclui-se que X fica na parte inferior do recipiente.

Resposta da questão 2:
a) 40 °C:
Solubilidade: 40 g (KCℓ) ------ 100 g água
Temos: 40 g (KCℓ) ------ 100 g água
20 °C:
Solubilidade: 34 g (KCℓ) ------ 100 g água
Temos: 40 g (KCℓ) ------ 100 g água
40 g - 34 g = 6 g (massa de precipitado formado).
Houve a formação de precipitado, pois, a 20 °C a solubilidade do KCℓ é menor do que a 40 °C.
b) É um processo endotérmico, pois de acordo com a tabela, com a elevação da temperatura a solubilidade do
cloreto de potássio aumenta.
Resposta da questão 3:
a) Massa dos sais envolvidos presente em 100 g (100 mL) de água a 60°C, de acordo com o gráfico, valores
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aproximados, pois não há graduação:

Em 1000 mL (1 L ou 1000 g de água), multiplica-se os valores por 10:

Cálculo das concentrações molares:
m
500

 6,76 mol / L
M  V 74  1
m
1050
[LiC ] 

 25 mol / L
M  V 42  1
m
1150
[RbC ] 

 9,5 mol / L
M  V 121 1
m
1280
[NaNO3 ] 

 15,05 mol / L
M  V 85  1
[KC ] 

Ordem crescente de concentração (em mol/L): KC  RbC  NaNO3  LiC .
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b) Teremos, de acordo com o gráfico:

Massa precipitada: 110 g - 90 g = 20 g.
Massa da solução: 100 g (água) + 110 g (LiC ) = 210 g
210 g (solução)

20 g (LiC precipitado)

100 g (solução)

mLiC

mLiC  9,52 g

Resposta da questão 4:
a) A solubilidade dos gases em água aumenta com a diminuição da temperatura e com a elevação da
pressão.

b) Para acharmos o valor da solubilidade devemos fazer a seguinte marcação:
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Cálculo da concentração do CO2 em mol/L:
5,5 g de CO2 100 g de H2O
x g de CO2 1000 g de H2O
x  55 g / 1000g de água do mar

Concentração em mol/L =

55 g
44 g.mol1
 1,25 mol / L
1L

Resposta da questão 5:
a) A solução D, pois nesta solução a quantidade de soluto dissolvida é igual a sua solubilidade.
b) Nos pontos A e C, pois nestas soluções a quantidade de soluto está acima da solubilidade.
c) As soluções insaturadas possuem uma quantidade de soluto inferior a solubilidade na temperatura
analisada. O ponto B corresponde a esta situação.
d) Verifica-se pelo gráfico que o soluto tem dissolução endotérmica (com absorção de energia), pois sua
solubilidade aumenta com a elevação da temperatura. Reduzindo a temperatura podemos cristalizar parte do
soluto da solução D.
Resposta da questão 6:
34
Resposta da questão 7:
a) Teremos:
1000 mL da solução A
200 mL da solução A

1,2 mol do soluto
n mol do soluto

n = 0,24 mol do soluto.
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b) Teremos:
n(final) = nA + nB
C(final)  V(final)  CA  VA  CB  VB
C(final)  400  1,2  100  1,8  300
C(final)  1,65 mol / L

Resposta da questão 8:
A solução aquosa HC apresenta concentração percentual mássica igual a 36,5%. Logo, em 100g de solução,
há 36,5 g de HC .
d = m/V
1,2 kg / L 

m
1

massa = 1200g
1200 g

100%

x

36,5%

x  438 g

Massa molar HC  36,5g  mol1
1 mol

36,5 g

x

438g

x  12mol

Como essa quantidade de matéria está contida em 1L, logo a concentração será de 12mol/L.
O HC e H2O são duas moléculas polares, a força intermolecular existente é denominada dipolo-dipolo ou
dipolo-permanente.
Resposta da questão 9:
Equação química completa e balanceada da reação de neutralização:
Ca(OH)2  2HC  2H2O  CaC 2 .
10 mL de um produto químico comercial que contém hidróxido de cálcio foi completamente neutralizada por
5 mL de solução aquosa de ácido clorídrico com concentração igual a 0,01 mol.L-1, então:
0,01 mol (HC )

1000 mL

nHC
nHC  5  10

5 mL
5

mol
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Ca(OH)2  2HC  2H2O  CaC 2
1 mol
2 mol
nCa(OH)

2

5  10 5 mol

nCa(OH)  2,5  10 5 mol  mCa(OH)  2,5  10 5  74 g
2

2

mCa(OH)  1,85  10

3

2

g

Vsolução  10 mL  10 2 L
C

1,85  10 3 g
10 2 L

 0,185 g / L

Resposta da questão 10:
a) Teremos:
NaC  58,5 g / mol
Na  23,0 g / mol

"Cada 100 gramas do sal light contém 20 gramas de sódio”:
58,5 g (NaC )

23,0 g (Na)

m (NaC )

20,0 g (Na)

m  50,87 g
100 g do sal light

50,87 g (NaC )

50,87 % de NaC
Porcentagem em massa de NaC é de 50,87%.

b) Teremos:
100,0 g (sal light)

20 g de sódio

10,0 g (sal light)

mNa

mNa  2 g (sódio)
23,0 g (sódio)
2,0 g (sódio)

6  1023 (íons Na  )
n

n  0,52  1023 (íons Na  )  5,2  10 22 (íons Na  )

c) Teremos:
100,0 g (sal light)

50,87 g (NaC )

10,0 g (sal light)

mNaC

mNaC  5,087 g de NaC

Em 10,0 g do sal light temos 5,087 g de NaC , então:
58,5 g (NaC )

1 mol

5,087 g (NaC )

nNaC

nNaC  8,7  102 mol
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dsolução  1,12 g.cm3  1,12  103 g.L  1120 g.L
msolução  mNaC  mágua  msolução  5,087 g  25,0 g  30,087 g
1L

1120 g (solução)

V

30,087 g (solução)

V  0,026863 L

Concentração (mo / L) 

nNaC
Vsolução

8,7  102
 323,86554  10 2
0,026863
Concentração (mo / L)  3,24 mol / L
Concentração (mo / L) 

d) Item anulado pela comissão coordenadora do vestibular da UFES.
Resposta da questão 11:
a) Teremos:

Curva ascendente: velocidade de absorção do álcool maior do que a velocidade de metabolização.
De acordo com o gráfico, para quatro doses, após uma hora do consumo da bebida alcoólica a velocidade
de metabolização do álcool será maior que a velocidade da absorção para a corrente sanguínea.
b) Um teste do bafômetro realizado duas horas após a ingestão de destilado acusou a presença de 0,019
miligramas de álcool por litro de ar expirado por um condutor.
A proporção entre as concentrações de álcool (sangue: ar expirado) é de 2300:1.
Teremos, por litro de ar expirado:
2300 mg / L
c

1 mg
0,019 mg

c  43,7 mg / L
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De acordo com o gráfico após duas horas a concentração corresponde a três doses de destilado.
Resposta da questão 12:
M = 0,06 mol/ℓ
Resposta da questão 13:
a) Cálculo do número de mols de Cl- existentes em 147,0 mg de cloreto de sódio (NaCl = 58,5):
n=

147 x 103 g
 2,5 x 103 mol
58,5 g.mol1

De acordo com a reação, são necessários dois mols de Cl- para cada mol de Hg2+, então:
Hg2+ + 2Cl- → HgCl2(aq)
1 mol  2 mols
x  2,5 x 10-3 mol
x = 1,25 x 10-3 mol de Hg2+
Então,
[Hg2+] =

n 1,25 x 103

 4,5 x 102 M
3
V 28,0 x 10

b) Foram necessários 23,00 mL de Hg2+ na titulação de 20 mL de urina.
Então:
n(Hg2+) = Molaridade x Volume
n(Hg2+) = 0,045 x 23 x 10-3 = 1,035 x 10-3 mol = 1,0 x 10-3 mol
Hg2+ + 2Cl- → HgCl2(aq)
1 mol  2 mols
10-3 mol  y
y = 2 x 10-3 mol de Cl-  m(Cl-) = 2 x 10-3 x 35,5 g = 71 mg em 2,000 mL da amostra de urina.
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Concluímos que existem

71 mg
 35,5 mg em 1 mL de urina, ou seja,
2

aproximadamente 36 mg.
Resposta da questão 14:
a) A partir da análise do gráfico, teremos:
3,0 mg / kg
m

100 %
50 %

m  1,5 mg / kg

Conclusão: levou oito anos para que houvesse uma redução de 50% na concentração de DDE.
b) A equação química que representa a formação do DDE, pela eliminação de HC , a partir do DDT é a
seguinte:

c) O DDT é uma substância não biodegradável e não pode ser excretado pelos seres vivos. Dessa forma, o
inseticida de acumula ao longo das cadeias alimentares a partir dos produtores, aparecendo em maiores
concentrações nos predadores finais.
Resposta da questão 15:
Teremos:
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0,02 mg       0,5 mL
m       1000 mL
m  40 mg
200000 mg        1 mol (Hg)
40 mg        n
n  2  10 4 mol

Resposta da questão 16: [A]
Carbono quaternário é aquele que se liga a quatro outros átomos de carbono, isto ocorre nas mãos do
nanokid. Então:

Resposta da questão 17:
[C]
A cadeia carbônica da glicose pode ser classificada como fechada (o início coincide com o fim da cadeia),
heterogênea (possui heteroátomo), ramificada (a cadeia fechada apresenta radicais) e saturada (apresenta
ligações simples entre os carbonos do anel).
Resposta da questão 18:
[C]
Teremos:
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Resposta da questão 19: [C]
A estrutura do ácido fumárico possui cadeia carbônica insaturada. O número de carbonos primários e
secundários é ilustrado abaixo:

Resposta da questão 20: [B]
[I] A fórmula molecular do farneseno é C15H24 .

[II] O farneseno é um hidrocarboneto acíclico (cadeia aberta) insaturado (apresenta ligações duplas).
[III] O farneseno apresenta sete carbonos secundários (ligados a outros dois átomos de carbono).
Resposta da questão 21: [A]
O modelo representa a molécula de etino HC  CH , pois tem três hastes que representam a ligação tripla
entre carbonos.
Resposta da questão 22: [B]
Molécula quiral (* apresenta carbono assimétrico) cuja cadeia carbônica seja insaturada (apresenta ligação
pi), heterogênea (apresenta heteroátomo) e ramificada (apresenta carbono terciário):
CH3  (CH)2  CH(CH3 )  CO  NH  CH3
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Resposta da questão 23: [A]
A fórmula molecular da substância I, que apresenta sabor de canela, possui:
9 átomos de carbono
8 átomos de hidrogênio
1 átomo de oxigênio

Fórmula molecular: C9H8O.
Resposta da questão 24: [B]
Este composto possui três carbonos terciários (ligados a outros três átomos de carbono):

Resposta da questão 25: [E]
4

6

3

2
1

7

Inter bits®

5

A cadeia principal contém 7 carbonos, e a ramificação está no carbono 3. Portanto, o nome oficial desse
composto será: 3-etil-hept-1-eno.
Resposta da questão 26: [E]
Teremos:

Colégios Vicentinos – www.colegiosvicentinos.com.br

Colégio João e Rafaela Passalacqua
Colégio Santo Antonio de Lisboa
Colégio São Vicente de Paulo – Penha
Colégio Francisco Telles
Colégio São Vicente de Paulo – Jundiaí

Resposta da questão 27: [D]
Resposta da questão 28: [B]
Resposta da questão 29: [E]
Etano: dois átomos de carbonos.
Propano: três átomos de carbonos.
Isobutano: quatro átomos de carbono.
Butano: quatro átomos de carbono.
Pentano: cinco quatro átomos de carbono.
Isopentano: cinco átomos de carbono.

Resposta da questão 30: [B]
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