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Modalidade C
Questão 01
Quanto à cadeia carbônica abaixo, é correto afirmar
que a mesma é:

a) aberta, ramificada, insaturada e heterogênea.
b) alicíclica, ramificada, insaturada e heterogênea.
c) acíclica, ramificada, saturada e heterogênea.
d) acíclica, ramificada, insaturada e homogênea.

Questão 05
O glifosato é um herbicida pertencente ao grupo
químico das glicinas, classificado como não seletivo.
Esse composto possui os grupos funcionais
carboxilato, amino e fosfonato.
A degradação do glifosato no solo é realizada por
microrganismos
resuluando
no
ácido
aminometilfosfônico (AMPA) e o N-metilglicina
(sarcosina):

Qual das estruturas a seguir, representa o glifosato?

Questão 02
Um profissional da área ambiental recebeu uma
amostra de gás, sem identificação, para análise. Após
algumas medidas, ele obteve os seguintes dados:

Com base nos valores obtidos, entre os gases
indicados nas alternativas, conclui-se que a amostra
era de:
(dado R = 0,082 atm ∙ L / K ∙ mol.).
a) O2.

b) O3.

c) N2.

d) SO2.

Questão 03
As fragrâncias características dos perfumes são
obtidas a partir de óleos essenciais.
Observe as estruturas químicas de três substâncias
comumente empregadas na produção de perfumes:

O grupo funcional comum às três substâncias
corresponde à seguinte função orgânica:
a) éter.
b) álcool.
c) cetona.
d) aldeído.

Questão 04
Durante a evaporação da gasolina, são rompidas:
a) as ligações covalentes.
b) as ligações iônicas.
c) as interações do tipo ligações de hidrogênio.
d) as interações do tipo dipolo instantâneo-dipolo
induzido.

Questão 06
Em um experimento eletrolítico, uma corrente elétrica
circula através de duas células durante 5 horas.
Cada célula contém condutores eletrônicos de platina.
A primeira célula contém solução aquosa de íons Au3+,
enquanto que, na segunda célula, está presente uma
solução aquosa de íons Cu2+.
Sabendo que 9,85 g de ouro puro foram depositados
na primeira célula, assinale a opção que corresponde
à massa de cobre, em gramas, depositada na segunda
célula eletrolítica.
a) 2,4
b) 3,6
c) 4,8
d) 6,0
Questão 07
Examine as afirmações sobre compostos oxigenados:
I - Os álcoois contêm o grupo hidroxila, ligado a um
radical alquila.
II - Os álcoois podem ser preparados a partir de
alcenos por reação de desidratação.
III - O glicerol é um álcool que tem somente dois grupos
hidroxilas.
IV - Éteres são moléculas orgânicas que contém um
átomo de oxigênio covalentemente ligado a dois
radicais de hidrocarbonetos.
V - Os éteres são relativamente estáveis quimicamente,
mas podem se oxidar formando peróxidos explosivos.
São verdadeiras:
a) I, II, III, IV e V
b) I, III, IV e V
c) III, IV e V
d) I, IV e V

Questão 08
O ácido fenilacético (HC8H7O2; monoácido) é uma das
substâncias que se acumula no sangue das pessoas
com fenilcetonúria, um distúrbio de origem genética que
pode causar o retardo mental ou até a morte.
Supondo-se que, em determinada situação, a
concentração de ácido fenilacético seja de 0,08 mol/L,
o pH da solução será de:
a) 3,60.
b) 2,70.
c) 1,70.
d) 5,30.
(Dados: ka = 5 x 10-5 mol/L e log 2 = 0,30)
Questão 09

a) Escreva o nome sistemático das substâncias A, B
e C.
b) Que nome é dado a este tipo de reação?
c) A reação entre ácido butanoico e etanol produz o
aromatizante artificial de abacaxi. Equacione a
reação e escreva o nome sistemático do éster
produzido.
d) A essência de morango é o etanoato (acetato) de
isobutila (2-metilpropila). Equacione a reação e
escreva os nomes sistemáticos dos reagentes
orgânicos usados.

A adição de Br2 ao 2-buteno fornece como produto:
a) CH3CH2CBr2CH3
b) CH3CHBrCHBrCH3
c) CH2BrCH2CH2CH2Br
d) CH3CH2CH2CH2Br2

Questão 13 - Subjetiva
Um dos mais importantes metais do mundo moderno, o
alumínio, é obtido pela eletrólise ígnea da alumina,
Al2O3(s). Nesse processo, forma-se, além do alumínio
metálico, um gás.

Questão 10
O etino, sob o ponto de vista industrial, constitui uma
das mais importantes matérias-primas. A partir dele
pode-se obter o cloroeteno ou cloreto de vinila,
precursor para a fabricação de canos e tubulações de
plástico, cortinas para box, couro artificial, etc. A
preparação do cloro-eteno a partir do etino e do ácido
clorídrico é uma reação de:
a) adição.
b) eliminação.
c) oxidação.
d) sulfonação.

a) Mostre, por meio de semirreação, qual é esse gás.
b) O ponto de fusão da alumina, Al2O3(s), é muito alto,
cerca de 2060º C. O que a indústria faz para fundir
esse composto a um custo viável?
c) Calcule a massa de alumínio obtida a partir de 20 t
de Al2O3 supondo rendimento de 100%.

Questão 11 - Subjetiva
O aroma das uvas se deve, entre outras, à substância
cuja fórmula estrutural está a seguir:

a)
b)
c)
d)

Qual é a fórmula molecular dessa substância?
Qual o peso molecular?
Qual função química pertence?
Qual o nome segundo as regras vigentes da
IUPAC?

Questão 12 - Subjetiva
Os ésteres comuns ocorrem
conferindo-lhes

odor

e

muito

sabor

em

frutas,

característicos

(flavorizantes). Nas indústrias, esses éteres são
produzidos em escala comercial para serem usados
como aromatizantes artificiais. Assim, o aromatizante
de banana é produzido pela seguinte reação:

H2SO4

+
A

B

+ H2 O
C
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