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1. Vocêreceberáádofiscaldesaala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostasdasquestõeso
objetivas;
b) esse cadeerno de prova contendo 30 (trinta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A,B,C,DeE).
2. Verifique se o caderno esttá completo, sem repetição de
questõesoufaalhas.Casocon
ntrário,notifiqueeimediatamenteo
fiscaldesalap
paraquesejamttomadasasdevvidasprovidênciias.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acimadoseueenunciado.
4. Aoreceberaffolhaderespostas,vocêdeve::
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;
b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folhadereespostas;
c) marcar na
n folha de respostas
r
o campo
c
relativo
o à
confirmação do tipo/corr de prova, conforme o cadeerno
quevocêrrecebeu;
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
canetaesfferográficadettintaazuloupreeta.
mitido:
5. Duranteaapliicaçãodaprovaanãoseráperm
a) qualquerttipodecomunicaçãoentreoscandidatos;
b) levantard
dacadeirasem adevidaautorrizaçãodofiscaalde
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógiodeequalquermod
delo,óculosesccurosouquaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borrracha. Tal infração poderá acarretarr a
eliminação
osumáriadocandidato.
6. O preenchim
mento da follha de respo
ostas, de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográficad
detintaindelévveldecorpretaaouazul.Nãosserá
permitida a troca da folh
ha de resposstas por erro do
candidato.

7. O tempo dispon
nível para a realização daa prova é dee
dua
ashoras,jáinccluídootempo paraamarcaççãodafolhadee
resspostas.
8. Resserve tempo suficiente
s
paraa o preenchim
mento de suass
resspostas. Para fins de avaaliação, serão levadas em
m
con
nsideração apeenas as marcações realizadaas na folha dee
resspostas,nãosendopermitido anotarinformaçõesrelativass
às suas respostass em qualquerr outro meio que
q não seja o
o
pró
ópriocadernod
deprova.
9. Os candidatosinsscritosparaum
madisciplinaterrãoduashorass
eretirardasalaa
parrarealizaçãodaaprovaesomentepoderãose
apó
ós60(sessentaa)minutosdeaaplicação,conttudosemlevarr
ocadernodeprovva.
9.1
1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 30 (trinta) minutos que antecedem o
o
términodaaaplicação.
10.Os candidatosinsscritosparaduaasdisciplinaste
erão4(quatro))
derãoseretirarr
horraspararealizaaçãodaprovaeesomentepod
dasalaapós90(n
noventa)minuttosdeaplicação
o,contudosem
m
levvarocadernodeprova.
10..1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 60 (sessenta)) minutos que
e antecedem o
o
términodaaaplicação.
11.Ao terminar a pro
ova, entregueaa folha de resp
postas ao fiscall
a
da sala e deixe o local de prova. Caso voccê se negue a
enttregar,seráelim
minadodocon
ncurso.
12.A FGV
F
realizará a coleta da imp
pressão digital dos
d candidatoss
na folhaderesposstas.
13.Oscandidatospod
derãosersubm
metidosasistem
madedetecção
o
do do ingresso e da saída de sanitárioss
de metais quand
Aosairdasala, aotérminodaa
durrantearealizaççãodaprova.A
pro
ova,ocandidato
onãopoderáu
usarosanitário..
14.Os gabaritos preliminares daas provas ob
bjetivas serão
o
divvulgados no dia
d 18/11/201
13, no endere
eço eletrônico
o
ww
ww.fgv.br/fgvprojetos/concurrsos/pebsp.
15.O prazo para intterposição de recursos contrra os gabaritoss
pre
eliminares seráá das 0h00min
n do dia 19/11/2013 até ass
23h
h59mindodia 20/11/2013,observadoohorráriooficial,no
o
end
dereço www.fgv.br/fgvprojjetos/concurso
os/pebsp, porr
me
eiodoSistemaEEletrônicodeIn
nterposiçãodeRecurso
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Química

A vida das diferentes espécies de peixes é diretamente
influenciadapelaacidezdocorpod’água,massabeͲsequeem
concentrações de íons H+ superiores a 10–5 mol.L–1 a maioria
dos peixes não sobrevive. Em um aquário, a 25qC, foram
determinadasasconcentraçõesdealgunsíons,entreelesoíon
OH–queapresentouconcentração10–11mol.L–1.
Paraessascondições,assinaleaalternativaqueindicaaacidezda
águaeaprevisãosobreasobrevivênciadospeixesnesseaquário.
(A) OpHdessaáguaé11easobrevivênciadospeixesnãoestá
ameaçada.
+
–4
–1
(B) A concentração de íons H  é 10 mol.L  e a sobrevivência
dospeixesnãoestáameaçada.
(C) O pH dessa água é 3 e a sobrevivência dos peixes está
ameaçada.
(D) O pH dessa água é 7 e a sobrevivência dos peixes está
preservada.
(E) OpHdessaáguaé9eestánolimiteparasobrevivênciados
peixes.

01
A estrutura geral de duas moléculas de polipropileno está
representadanafiguraaseguir.


Sobreestasestruturas,assinaleaafirmativacorreta.
(A) AestruturaPEͲ2resultoudeumareaçãodepolimerização
dotipodipoloͲdipolo.
(B) A estrutura PEͲ1 resultou de reações concorrentes entre
diferentesisômerosdopropileno.
(C) A estrutura PEͲ2 resultou de reações sucessivas entre o
carbono 2 de um monômero e o carbono 1 de outro
monômero.
(D) A estrutura PEͲ2 resultou de reações sucessivas entre o
carbono 2 de um monômero e o carbono 3 de outro
monômero.
(E) A estrutura PEͲ1 resultou de reações alternadas entre o
carbono 2 de um monômero e o 3 de outro monômero e
entre carbono 1 de um monômero e o 3 de outro
monômero.

04
O modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de
valência (modelo VSEPR) baseiaͲse na ideia de que as regiões
dealtasconcentraçõesdeelétrons(ligaçõeseparesisoladosdo
átomo central) se repelem e, para reduzir essa repulsão, elas
tendem a se afastar o máximo possível, mantendo a mesma
distânciadoátomocentral.Aplicandoessateoria,ageometria
previstaparaamoléculadepentacloretodefósforoé
Dados:P(Z 15)eC"(Z 17)
(A) Tetraédrica.
(B) Octaédrica.
(C) Pirâmidequadrada.
(D) Bipirâmidetrigonal.
(E) Quadradoplanar.

02
O professor preparou quatro experimentos para demonstrar
aos alunos os fatores que afetam as velocidades das reações.
Nestesexperimentosoprofessorutilizouóxidodemagnésiona
presença de quantidades iguais de água e do indicador
fenolftaleína.
Ascondiçõesdosexperimentoseramasseguintes:
Experimento

Massade
MgO(g)

Estado

Temperatura
(qC)

I

2,0

Pedaços

20

II

4,0

Pó

30

III

2,0

Pedaços

30

IV

4,0

Pó

40

05
A figura a seguir representa o diagrama de energia de uma
reação,realizadaemdiferentescondições.

Os resultados permitiram avaliar as velocidades das reações
atravésdamudançadecoloraçãodasolução.
Assinale a alternativa que indica a ordem de aparecimento da
cornosexperimentos.
(A) I–II–III–IV.
(B) II–III–IV–I.
(C) III–I–II–IV.
(D) IV–II–III–I.
(E) III–IV–I–II.


Apartirdodiagrama,assinaleaafirmativacorreta.
(A) Nacondição1,avelocidadedareaçãoémaior.
(B) Nacondição3,areaçãoapresentadoisintermediários.
(C) Nacondição2,aenergiadeativaçãoémaior.
(D) Na condição 3, a presença de um catalisador aumenta a
energiadareação.
(E) Nacondição1,aenergiadocomplexoativadoémaior.
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AvitaminaB5,encontradaemdiversosalimentos,éimportante
para a saúde humana, pois ajuda a controlar a capacidade de
resposta do corpo ao stress, além de atuar na produção dos
hormônios nas glândulas suprarrenais, na formação de
anticorpos e no metabolismo das proteínas, gorduras e
açúcares.

“Uma alternativa à geração de energia através da combustão
do etanol é utilizáͲlo como uma fonte de hidrogênio. O
hidrogênioproduzenergiaeáguaemumacélulaacombustível
e essa energia pode ser calculada através do ciclo de energia
globalapresentadoaseguir.


A estrutura química da vitamina B5, representada na figura,
apresentagruposfuncionaisqueidentificamasfunções
(A) álcool,amidaeácidocarboxílico.
(B) cetona,aminaeácidocarboxílico.
(C) amida,cetonaealdeído.
(D) álcool,aminaealdeído.
(E) álcool,amidaecetona.


Neste ciclo o processo de fotossíntese gera glicose (C6H12O6) a
partirdeCO2eH2Ocomabsorçãode2540kJparacadamolde
glicose produzido. Um mol de glicose é então convertido em 2
mol de etanol absorvendo 20 kJ. Na continuação do processo,
ummoldeetanolproduzH2liberando70kJpormoldeetanol.”
(KOTZ, J.C., TREICHEL, P.M., WEOVER, G.C.. Química Geral e reações químicas
vol.1.SãoPaulo:CengageLearning,2012.p.251.Adaptado)

07

Considerando todo o processo descrito, a energia liberada na
–1
conversãodehidrogênioemágua,emkJ.mol ,éiguala
(A) 70.
(B) 140.
(C) 242.
(D) 1210.
(E) 2540.

Alguns hidrocarbonetos aromáticos são essenciais para a
síntese de um grande número de substâncias de importância
econômica. Estes compostos são obtidos industrialmente por
meio da Reforma Catalítica de determinadas frações de
petróleo. Os hidrocarbonetos aromáticos são separados dos
alifáticos por um processo deextração seletiva e, em seguida,
purificados.
A tabela a seguir relaciona os hidrocarbonetos aromáticos
produzidos através desse processo e as suas temperaturas de
fusãoedeebulição.
Produto

Temperaturade
fusão(°C)

Temperaturade
Ebulição(°C)

Benzeno
Tolueno
Etilbenzeno

5,5
–95
–95

80
110
136

mͲXileno
pͲXileno

–48
13

139
138

oͲXileno

–25

144

09
Aproduçãodeetenoapartirdadesidrataçãodeetanoloriundo
de cana de açúcar permitiu a entrada no mercado de um
polietileno com menor impacto ambiental, logo apelidado de
“PolietilenoVerde”.
AnaliseasafirmativasaseguirsobreoPolietilenoVerde:
I. Apesar das origens diferentes do eteno, a reação de
polimerização do etileno verde é idêntica à reação de
polimerização do etileno convencional, obtido pelas rotas
petroquímicasconhecidas.
II. Por ser originário do etanol ele possui alguns átomos de
oxigênionasuaestrutura,oquefacilitasuadegradaçãono
ambiente
III. O descarte do polietileno verde apresenta o mesmo
impactoambientaldopolietilenoconvencional
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta
(C) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta
(D) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas
(E) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas

Sobre a separação e purificação dos hidrocarbonetos
aromáticosproduzidosatravésdaReformaCatalítica,assinalea
afirmativacorreta.
(A) Os componentes podem ser separados e purificados
atravésdeumacristalizaçãofracionada.
(B) Otoluenodeveserretiradoprimeiro,poiséomaisreativo
dentreosaromáticospresentes
(C) OscomponentesoͲxileno,mͲxilenoepͲxilenosãoretirados
em um mesmo ponto da coluna e em seguida devem ser
separadospordestilaçãosimples.
(D) Os componentes etilbenzeno, mͲxileno e pͲxileno são
retirados em um mesmo ponto da coluna, e em seguida o
pͲxilenodeveserseparadodamisturaporcristalização.
(E) Oscomponentesbenzeno,mͲxilenoepͲxilenosãoretirados
no mesmo ponto da coluna  e em seguida devem ser
separados entre si por extração seletiva com água sob
pressão.
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Reações de condensação aldólicas são importantes na síntese
de diversos compostos naturais e biológicos, inclusive na
gliconeogênese. Estas reações acoplam dois compostos
orgânicosformandoumanovaligaçãoquímica.NoséculoXIX,o
químico russo Borodin realizou a condensação do etanal em
presença de hidróxido de sódio diluído, produzindo em
condiçõesadequadas,umaldeídoD,EͲinsaturado.
Considerando apenas etanal e o aldeído D,EͲinsaturado
produtofinaldareação,foramquebradaseformadasligações
químicasdotipo:
(A)

quebradas:CH,C Oeformada:C C

(B)

quebrada:CCeformadas:C CeCH

(C)

quebrada:C Oeformadas:CHeCC

O DͲpineno tem sido utilizado, na indústria química, para
sintetizarcompostosquesãomatériasprimasparaafabricação
deperfumesepolímeros.
Um desses compostos pode ser obtido com cerca de
90%pormeiodareaçãorepresentadaaseguir.


Ohidrocarbonetoproduzidonareaçãoédenominado
(A) 3,7,7ͲtrimetilͲheptaͲ1,6Ͳdieno
(B) 1,1,5ͲtrimetilͲhexaͲ1,6Ͳdieno
(C) 3,7ͲdimetilͲoctaͲ2,7Ͳdieno
(D) 3ͲmetilͲnonaͲ1,6Ͳdieno
(E) 3,7ͲdimetilͲoctaͲ1,6Ͳdieno

(D) quebradas:C{C,CHeformada:C O
(E)

quebradas:C C,CHeformada:C{C

11
Os avanços tecnológicos na eletrônica, no início do século XX,
levaramàinvençãodoespectrômetrodemassas,umaparelho
capaz de determinar a massa de um átomo. Quando os
cientistas usaram espectrômetros de massas descobriram que
átomos de um mesmo elemento apresentavam massas
diferentes. O espectro de massas de uma amostra de neônio
(Z=10)perfeitamentepuroestárepresentadonafiguraaseguir.

13
A qualidade de um corpo d'água foi monitorada, durante
quatromeses,peloparâmetroconcentraçãodefosfato.
–1
Asconcentraçõesdesteânion,emmg.L ,foramdeterminadas
utilizando a mesma metodologia e os valores obtidos estão
apresentadosnográficoaseguir:


Deacordocomográfico,aconcentraçãomédiadefosfatoem
–1
quantidade de matéria (mol.L ) no corpo d'água, durante os
mesesavaliados,éaproximadamentede


–1

Dados:MassasMolares(g.mol )O=16eP=31

(ATKINS,P.eJONES,L.PrincípiosdeQuímica:questionandoavidamodernaeo
meioambiente.PortoAlegre:Bookman,2001.p.49Ͳ50.Adaptado)

–4

(A) 2,6x10 
(B) 2,6x10–1
(C) 1,1
(D) 2,1
(E) 5,1

Assinale a alternativa que indica o número de nêutrons
encontradono núcleodoátomoqueapresentasinaldemaior
intensidade.
(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 20
(E) 21
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O ccarbonato de sódio
s
é largameente utilizado na confecção de
d
vidros, sabões, papel e outros produtos. O processo
p
Solvaay,
atu
ualmente, é o responsável
r
po
or 3/4 da produ
ução mundial de
d
carbonato de sód
dio e se baseia em uma sériee de reações qu
ue
envvolvem,comoiinsumosprincipais,o carbonaatodecálcioeo
cloretodesódioeemsoluçãoaquosa(salmoura).
diagramageraldoprocessopo
odeservistoasseguir.
Od

O co
orreto armazen
namento dos reagentes utiliizados em um
m
laborratóriodequím
micaéfundamen
ntalparagaran
ntirasegurançaa
do professor e dos alunos. A organização dos reagentes
r
devee
semp
pre levar em co
onta o graude risco represen
ntado por cadaa
umd
deles,alémdassuareatividade..
Um laboratório recémͲinaugurad
do conta com os reagentess
relacionados na listta a seguir, quee devem ser organizados
o
em
m
armááriosdiferentes.


O rreator principaal do processo
o é o reator de carbonataçãão,
ond
deocorremdiversasreações,cujaequaçãogglobalé:

Assin
naleaalternativvaqueindicao
oscódigosdos reagentesquee
deverãosercolocad
dosemummessmoarmário.
(A) 3,4,11e13.
3
(B) 6,9,15,e20.
6
(C) 1,4,5e19.
1
(D) 2,7,8,e12.
2
(E) 6,14,16e17.
6

NH
H3(aq)+CO2(g)++NaC"(aq)+H2O(")oNaHCO
O3(s)+NH4C"(aq
q)

16
O carvão mineral é
é responsável por cerca de 8
8 % de todo o
o
consu
umo mundial de energia e de 39 % de toda
t
a energiaa
elétriica gerada e, apesar dos graaves impactos sobre o meio
o
ambiente, o carvão
o continuará seendo, por muittas décadas, o
o
princcipal insumo para a geração de ene
ergia elétrica,,
especcialmentenosp
paísesemdeseenvolvimento.
Agerraçãodeenergiaapartirdocaarvãopodeserobtidaatravéss
de um processo ch
hamado de gasseificação de carvão,
c
onde o
o
carvãão reage com
m oxigênio molecular e água, sendo
o
transsformadoemgáásdesíntese(C
CO+H2),queé
équeimadoem
m
seguiida.
Aseq
quaçõesquímiccasrelativasao
oprocessodeggaseificaçãodo
o
carvãão estão repreesentadas a seeguir (considerraͲse o carvão
o
mine
eralcomocarbo
onopuro).

Parra que o pro
ocesso industriial seja condu
uzido de form
ma
eco
onômica, entreetanto, são necessários
n
ou
utros processo
os
com
mplementares para a geração ou para a
a reciclagem de
d
insu
umos.
Com
mbasenasinfo
ormaçõesdispo
oníveis,écorreetoafirmarqueea
matériaͲprimaXeeocoͲprodutoYYsão,respectivvamente:
(A)

CaCO3eNH4OH

(B)

CaCO3eCaC
C"2

(C)

CaCO3eNaC
C"

(D) NaC"eCaCO
O3
(E)

ଵ

NaHCO3eN
NH4C"

2C(s)+ O2(g)+H2O(g))o2CO(g)+H2(g)
ଶ

ଷ

2CO(g)+H
H2(g)+ O2(g)o2CO2(g)+H2O(g)



ଶ

EntalpiasͲpadrãodeeformação(25qqC)
Substância
CO
CO2
H2O

Entalpiapadrããodeformação
o(kJ/mol)
–110,5
–393,5
–241,8

Com base nas inforrmações forneccidas, a variaçãão de entalpia,,
emkJJ/moldoproceessoglobalé
(A) –110,5
–
(B) –221,0
–
(C) –393,5
–
(D) –566,0
–
(E) –745,8
–
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Uma forma de obter a energia necessária para o futuro é
encontrar maneiras efetivas de gerar eletricidade a partir das
reações químicas. Fontes de eletricidade portáteis, mas
eficientes, são necessárias para equipamentos pequenos, de
corações artificiais e computadores de bolso até automóveis
elétricosehabitaçõesespaciais.Sendoassim,umdosramosda
eletroquímica é o uso de reações químicas espontâneas para
produzireletricidade.

Organismosvivosdevemsercapazesderegularaatividadede
suasenzimasdemodoacoordenarosseusinúmerosprocessos
metabólicos.
Entreoscomponentesfundamentaisdosácidosnucleicosestão
moléculas denominadas pirimidinas. Na síntese dessas
moléculas, a primeira etapa do processo consiste na reação
entre aspartato e carbamoilͲfosfato, catalisada pela enzima
aspartatotranscarbamoilase(ATCase).
AfiguraaseguirretrataocomportamentodaATCasedeE.Coli,
naausênciaenapresençadassubstânciastrifosfatodecitidina
(CTP) e trifosfato de adenosina (ATP), em diferentes
concentraçõesdosubstratoaspartato.

(ATKINS,P.eJONES,L.PrincípiosdeQuímica:questionandoavidamodernaeo
meioambiente.PortoAlegre:Bookman,2001.p.603.Adaptado)

Uma das formas de prever a espontaneidade de um processo
eletroquímico é por meio da análise dos potenciaisͲpadrão de
redução.
Considereatabeladepotenciaisaseguir.
Semirreação

0
E (V)

Fe2+(aq)+2e–oFe(s)

–0,44

2+

–

–0,76

+

–

+0,80

2+

–

Cu (aq)+2e oCu(s)

+0,34

A"3+(aq)+3e–oA"(s)

–1,66

Zn (aq)+2e oZn(s)
Ag (aq)+1e oAg(s)



A equação global que descreve o processo espontâneo, com
maiorgeraçãodeenergia,édadapor:
2+
2+
(A) Cu (aq)+Fe(s)oCu(s)+Fe (aq)

(VOET, D., VOET, J.. Bioquímica. 3ªed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p.465.
Adaptado)

SobreaatividadedaenzimaATCase,écorretoconcluirque
(A) é regulada por ATP e CTP apenas em concentrações de
aspartatoinferioresa10mM.
(B) diminuiemconcentraçõesdeaspartatosuperioresa35mM.
(C) permaneceinalteradacomaadiçãodeATPouCTP.
(D) éreguladanegativamenteporATPeCTP
(E) aumentanapresençadeATP.

(B) 3Ag (aq)+A"(s)o3Ag(s)+A" (aq)
+

3+

(C) 2A"3+(aq)+3Zn(s)o2A"(s)+3Zn2+(aq)
2+
2+
(D) Zn (aq)+Fe(s)oZn(s)+Fe (aq)
+
2+
(E) 2Ag (aq)+Cu(s)o2Ag(s)+Cu (aq)

18
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A eletrodeposição é um procedimento no qual a eletrólise é
utilizada para aplicar um revestimento fino ornamental ou
protetordeummetalsobreooutro,sendoumatécnicacomum
paraaumentaradurabilidadedeumobjetodemetal.Umdos
metais que pode ser usado como revestimento protetor é o
níquel, depositado a partir de uma solução de sulfato de
níquel(II).
A massa, em gramas, de níquel que deverá ser depositada
sobreumachapadeaçoapartirdeumacorrentede2,0Apor
30minutosé,aproximadamente,de
–1
Dados: MassamolardoNi=59g.mol 

1F=96500C
(A) 1,1.
(B) 1,8.
(C) 2,2.
(D) 3,2.
(E) 5,9.

Uma parte relevante do estudo das ligações químicas é a
relaçãoentreotipodeligaçãointeratômicaeaspropriedades
dassubstâncias.Issoporqueaspropriedadesquímicasefísicas
dassubstânciasestãodiretamenteassociadasaotipodeligação
químicaexistenteentreosátomos.
Atabelaaseguirapresentaalgumasobservaçõesexperimentais
paraumasubstânciahipotética.

EstadoFísico(25qCe1atm)
Solubilidadeemágua
PF(qC)
PE(qC)
Condutividadeelétrica

Substância
Sólido
Solúvel
770
1420
Alta(quandofundidoou
emsolução)

A substância que possui propriedades químicas e físicas
semelhantesàsdatabelapodeserrepresentadopelaseguinte
fórmula:
(A) CO2
(B) C7H8
(C) I2
(D) KC"
(E) NH3
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Au
ureia,utilizada comofertilizan
nte,podeserproduzidaatravés
da reaçãodeamô
ônialíquidacom
moCO2gasoso,emumreator
de síntese, ocorreendo inicialmente a formação do carbamato
de amônioquepo
osteriormente sedecompõep
parcialmenteeem
O carbamato de amônio não reagido é
ureeia e água. O
deccomposto em amônia e CO
O2 num processso endotérmicco
seggundoaequaçãão:
N2H6CO2(s)'2N
NH3(g)+CO2(gg)
Em relação ao
o equilíbrio apresentado, a reação de
d
deccomposiçãodocarbamatoéfaavorecidapela
(A) diminuiçãodaatemperatura.
(B) diminuiçãodeepressão.
(C) adiçãodeumcatalisador.
(D) diminuiçãodo
ovolumedoreaator.
(E) adiçãodegásamônia.

Diferrentementedeo
outroselementtostransurânico
os,descobertoss
como
oresultado de umlongoecuidadosoplanejjamento(...)oss
elementos99e100foramdescobeertos“acidentalmente”,tendo
o
sido gerados em uma explosã
ão termonucleear em 1952..
ntese desses novos
n
elementtos deuͲse pela captura dee
A sín
nêutrrons por partee do Urânio–2
238, seguida de
d emissão dee
partíc
ículasbeta.
(FARIA
AS, R. F. Para gosttar de ler a Histórria da Química, 3ª ed. Campinas, SP::
EditoraaÁtomo,2008,p.73
3.Adaptado))

A emissão de partículas betaa negativa ne
esse processo
o
ocasionou
mobombardeado.
(A) adiminuiçãodamassadoátom
onúmerodeeléétronsnoátomoformado.
(B) adiminuiçãodo
(C) adiminuiçãodacarganucleardoátomobombardeado.
o aumento do número de prrótons em relaação ao átomo
o
(D) o
in
nicial.
(E) o
o aumento do número de nêutrons em relaação ao átomo
o
in
nicial.

22
O áácido tereftálicco é um monômero muito utilizado para a
pro
odução de diveersos poliésterres importantees. Este ácido é
obttido pela oxidação catalítica do
d pͲxileno, utiilizando ar com
mo
oxid
dante,deacord
docomareaçãoaseguir.

24
A viaabilidade de qu
ualquer forma de geração de
d energia não
o
depe
ende apenas dos custos d
de produção ou potenciall
energgético, mas tam
mbém do impaacto ambiental causado pelaa
sua obtenção.
o
Uma possível alteernativa para esse caso é o
o
mode
elodebateriad
demetal/ar.
AbatteriaA"/O2,po
orexemplo,pod
deatingircente
enasdemetross
imerssos na águaa do mar aalimentando dispositivos
d
e
e
instru
umentosduran
nteváriosmeses.


Esta reação deve ser conduzidaa com um rigorroso controle de
d
mperatura,poissháoriscode ocorreracom
mbustãodeparrte
tem
doreagente.
Numa fábrica de ácido tereftáliico houve falha no sistema de
d
refrrigeração do reator
r
principaal, levando ao descontrole da
d
reaaçãoecausandoumaquedad
de50%noren
ndimentoteóricco
da reação em reelação ao ácido
o tereftálico. Uma
U
análise do
os
odutosrevelouqueforamform
madosapenasáácidotereftálicco,
pro
águ
uaeCO2.
Nesssas condiçõess, para uma carga
c
inicial dee 530 quilos de
d
pͲxxileno no reato
or, e consideraando que estee foi totalmente
con
nsumido, é correto calcular que, nestas condições, foram
pro
oduzidos
Dad
dos:massa mo
olarpͲxileno=1
106g.mol–1;áccidotereftálico
o=
–1
–1
166
6g.mol ;CO2==44g.mol 
(A) 415kgdeácid
dotereftálicoe440kgdeCO2..
(B) 830kgdeácid
dotereftálicoe404kgdeCO2..
(C) 415kgdeácid
dotereftálicoe880kgdeCO2..
(D) 830kgdeácid
dotereftálicoe880kgdeCO2..
(E) 265kgdeácid
dotereftálicoe440kgdeCO2..


Sobre
e o funcionam
mento da bateria esquematizzada na figuraa
acimaa,assinaleaafiirmativacorretaa.
(A) Oxigênioéoger
O
radordeelétrons.
(B) Oóxidodealum
O
mínioatuacomo
ooagenteredu
utor.
(C) A
A semirreação
o anódica po
ode ser reprresentada porr
A"3++3e–oA
A".
(D) A
A semirreação
o catódica po
ode ser reprresentada porr
O2+2H2O+4e– o4OH–.
alumínioocorreereaçãodered
(E) Noeletrodode
N
dução.
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Osequilíbriosquímicosexplicamgrandenúmerodefenômenos
naturais e têm papéis importantes em muitos processos
industriais. A constante de equilíbrio permite avaliar se a
reaçãoéfavorávelaosprodutosouaosreagentes.
A tabela a seguir apresenta os valores das constantes de
equilíbrio em função das concentrações molares, calculadas a
500K,dealgunssistemas.

O crômio é um metal lustroso, brilhante e resistente à
corrosão.Onome,quevemdapalavragregapara“cor”,lhefoi
atribuídopelocoloridodeseuscompostos.Ometaléobtidoa
partir do mineral cromita (FeCr2O4) por redução com carbono
emumfornodearcoelétrico:

Reação

ο

FeCr2O4(s)+4C(s)՜Fe(")+2Cr(")+4CO(g)
(Atkins,P.;Jones,L.PrincípiodaQuímica5ªEd.PortoAlegre.Bookman.2012p.673)

Assinale a alternativa que indica a massa máxima de crômio
(emquilograma)quepodeserproduzidapeloprocessodescrito
apartirde100moldecromita.

K
3
1,7u10 

I. N2O4(g)'2NO2(g)
II. H2(g)+I2(g)'2HI(g) 

160

Dados:MassasmolaresO=16g.mol Cr=52g.mol Fe=56g.mol 

III. 2BrC"(g)'Br2(g)+C"2(g)

32

(A) 5,2.
(B) 10,4.
(C) 15,6.
(D) 20,8.
(E) 31,2.

IV. 2HD(g)'H2(g) +D2(g)

–1

0,28
–2
3,6u10 

V. N2(g)+3H2(g)'2NH3(g)

(Atkins, P.; Jones, L. Princípio da Química 5ª Ed. Porto Alegre. Bookman.2012
p.389)

–1

–1

28

Em relação aos dados fornecidos na tabela, assinale a
afirmativacorreta.
(A) Dentreasreaçõesapresentadasademelhorrendimentoé
asíntesedaamônia.
(B) As espécies H2(g) e D2(g) são predominantes na reação IV
emequilíbrio.
(C) A reação III alcança o equilíbrio com quantidades
equimolaresdoreagenteedosprodutos.
(D) AdimerizaçãodoNO2(g)éoprocessofavorecidoa500K.
(E) No equilíbrio da reação II, a concentração do produto é
maiorqueoprodutodasconcentraçõesdosreagentes.

Oibuprofenoéumanalgésicoeantitérmicoquetambémpode
ser utilizado em processos inflamatórios. A síntese desse
composto,apresentadanofinaldadécadade1990,utilizatrês
etapas: na primeira, o 1ͲfenilͲmetilͲpropano reage em
condições adequadas com anidrido etanóico formando o
isômeroacetiladonaposiçãopara.Nasetapasseguintesocorre
uma reação de hidrogenação em presença de catalisador,
seguida de carboxilação formando o produto final que é um
ácidocarboxílico.
Deacordocomasinformaçõescontidasnotexto,oibuprofeno
écorretamenterepresentadopelaseguintefórmula:

26
Acombustãoéumareaçãoentreumasubstância(combustível)
e o oxigênio (O2) (comburente), com liberação de energia
levando à formação de gás carbônico e água. A falta de
oxigênio durante a combustão pode levar à formação de um
produto indesejável como a fuligem (C), que não tem oxigênio
nasuaconstituição.
A quantidade de calor liberada é menor nos casos de
combustão incompleta. Portanto, além de gerar compostos
nocivos à saúde humana, a combustão incompleta apresenta
uma grande desvantagem econômica, pois com a mesma
quantidade de combustível haverá menor quantidade de
energiagerada.
O calor liberado na combustão completa de metano é de
–1
802kJ.mol e,nasmesmascondiçõesdetemperatura,ocalor
liberado na queima incompleta desse composto, produzindo
fuligeméde408,5kJ.mol–1.

O
(A)

H
O
O

(B)

OH


(C)

O

(CombustãoeEnergiadisponívelem
http://www.usp.br/qambiental/combustao_energia.html;Acesso01/10/2013)

H

A massa de metano, queimada de maneira incompleta
produzindo fuligem, necessária para produzir a mesma
quantidadedecalorqueaqueimacompletade8kgdemetanoé
–1



O
(D)

–1

Dados:MassamolardoH=1g.mol C=12g.mol 

(A) 4,0kg.
(B) 5,8kg.
(C) 10,5kg.
(D) 15,7kg.
(E) 20,2kg.

OH


(E)

O
O
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Alguns organismos são bioluminescentes e a luz emitida
desempenhaafunçãodecomunicaçãoeatémesmodedefesa.
Nos vagalumes a emissão de luz é consequência da ação de
enzimasquepromovemareaçãodedescarboxilaçãoquepode
serrepresentadacomo:

A LͲdopa é um fármaco utilizado em alguns pacientes para o
tratamentodadoençadeParkinson.Umaetapaimportantena
síntese desse composto envolve a hidrogenação catalítica de
umaenamida,produzindooderivadodafenilalaninaconforme
areaçãorepresentadaaseguir:



Os compostos orgânicos envolvidos nesta reação possuem,
respectivamente,isômerosespaciaisdenominados
(A) mesógirosetautômeros
(B) tautômerosemetâmeros
(C) enantiômerosemesógiros
(D) metâmerosegeométricos
(E) geométricoseenantiômeros


A tabela a seguir apresenta valores das energias das ligações
–1
(emkJ.mol ).
–1

Ligação

Energiadeligação(emkJ.mol )

CC

347

C C

614

CH

413

CO

353

C OnoCO2

804

OO

139

C O

745

A variação da entalpia envolvida na reação, calculada a partir
dosvaloresdasenergiasdasligações,éde
(A) –650kJ.mol–1
(B) –416kJ.mol–1
(C) –234kJ.mol–1
–1
(D) +389kJ.mol 
(E) +528kJ.mol–1
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