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INSTRUÇÕES: 
• Confira o caderno de prova, que consta de 8 questões. 
• Cole as etiquetas com o código de identificação fornecido, em todas as 
folhas de questões, no campo apropriado. Esta prova é despersonalizada, 
não sendo permitido colocar nenhum outro elemento de identificação nas 
folhas de questões, tais como nome, apelido, figuras, nem qualquer outro 
sinal gráfico que não esteja relacionado com a resolução da questão. A 
violação desta instrução implicará em conceito zero nesta prova. 
• Cada questão deverá ser respondida apenas na respectiva folha. 
• Não destaque as folhas do caderno de prova. 
• Não serão aceitas folhas adicionais. 
• Use apenas caneta azul ou preta. 
• Não serão permitidas consultas a livros, tabelas ou planilhas além das 

fornecidas na prova.  
• O uso de calculadora é permitido. 
• A prova terá duração máxima de 2 horas. 
 
 
 
 
 

Salvador, 9 de dezembro de 2009 
 
 



Código de Identificação:      
                  _____________________________________________________ 

 
 
QUESTÃO 1. Desenhe a aparelhagem completa para realizar destilação simples de misturas 
líquidas, em laboratório, e explique o princípio de separação desta técnica. 
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QUESTÃO 2. Escreva a estrutura plana das substâncias ácido hexanóico, metiltercbutiléter, 
acetato de sódio, dimetilformamida, dimetilssulfóxido, acetonitrila, acetato de etila, butanona, 
formaldeído e acetileno. 
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QUESTÃO 3. Calcule o volume de solução a ser usado do reagente indicado no rótulo abaixo 
para preparar 350 mL de solução 0,1 mol.L-1 daquele reagente. 
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QUESTÃO 4. Tabletes contendo fumarato de ferro(II) (Fe2+C4H2O4

-2) e um aglutinante inerte são 
misturados com 150 mL de HCl 0,100 mol L-1 para dissolver o Fe2+. A solução é filtrada para 
remover o aglutinante insolúvel. O Fe2+ presente no líquido límpido é oxidado a ferro(III) com 
excesso de peróxido de hidrogênio. Adiciona-se hidróxido de amônio para precipitar o óxido de 
ferro(III) hidratado, que é um gel. O gel é filtrado e aquecido em um forno para convertê-lo no 
sólido puro Fe2O3.  

a) Sabendo que cada tablete contém 15 mg de ferro, quantos tabletes devem ser analisados 
para fornecer 0,25 g do produto Fe2O3? 

b) Use o número encontrado por você (no item anterior) de tabletes contendo ferro e calcule a 
massa de uma solução de H2O2 a 3,0% necessária para fornecer um excesso daquele 
reagente de 50% para a reação:  

2Fe2+(aq) + H2O2(aq) + 2H+(aq) → 2Fe3+(aq) + 2H2O(l) 
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QUESTÃO 5. Testes de chama são usados para identificar elementos e é, particularmente, uma 
forma fácil de distinguir os metais alcalinos. A exceção do Li, as cores das chamas são resultantes 
da excitação térmica dos átomos. No caso do Li a espécie excitada termicamente é o LiOH. 
Explique por que ao serem excitados os átomos emitem luz com coloração característica. 
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QUESTÃO 6. O efeito Joule-Thomson, expansão de um gás acompanhado por resfriamento, é 
usado em muitos sistemas de refrigeração para liquefazer gases. Explique por que não é possível 
admitir a ocorrência deste fenômeno quando se considera um gás com comportamento ideal. 
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QUESTÃO 7. Usando a molécula do oxigênio como exemplo, discuta os fundamentos, as 
vantagens e as desvantagens das seguintes teorias de ligação: 
a) Teoria da Ligação de Valência (TLV) 
b) Teoria dos Orbitais Moleculares (TOM) 
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QUESTÃO 8. Escreva as equações químicas balanceadas das reações ocorrendo nos seguintes 
casos, classificando-as adequadamente e discutindo o fenômeno ocorrido: 
 
a) adição de ácido clorídrico a carbonato de cálcio 
b) adição de uma solução de iodeto de sódio a uma solução de nitrato de chumbo(II) 
c) adição de uma solução de hidróxido de sódio a uma solução de nitrato de alumínio 
d) adição de uma solução aquosa de amônia a 25% em uma solução de sulfato de cobre(II). 
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1- Da família dos metais alcalinos terrosos (Grupo 2), apenas o cálcio (Ca) e o bário (Ba) absorvem raios x. 
Essa propriedade interessante desses dois elementos é utilizada para exames de raio x de esqueletos (no 
caso de íons cálcio) ou de tecidos moles como o estômago e intestino (no caso de íons bário). O 
inconveniente é que o íon Ba2+ é muito tóxico. Mas o sulfato de bário (BaSO4) é um sal insolúvel em água 
(Kps = 1,1 x 10-10) e em gordura, por isso, é utilizado mundialmente como contraste em exames radiológicos, 
administrado por via oral ou retal, em que o paciente algumas horas antes do exame ingere uma suspensão 
de BaSO4 (essa suspensão costuma ser preparada em uma solução de sulfato de potássio K2SO4), então a 
radiografia é feita e após algumas horas esse composto é excretado sem ser absorvido pelo organismo em 
quantidade apreciável. Entretanto, em 2003, muitas pessoas tiveram muitas reações adversas após 
ingerirem uma certa quantidade de uma suspensão de BaSO4 para radiografia do estômago e cerca de 10 
% delas foram a óbito apenas 24 h após o exame. A vigilância sanitária, após investigações, descobriu que 
essas pessoas que sofreram alguma reação adversa após a ingestão de suspensão de contraste de uma 
determinada marca, ingeriram na verdade BaCO3 (Kps = 5,0 x 10-9) e não BaSO4. Você consegue explicar 
quimicamente por que as pessoas que ingeriram BaCO3 sofreram efeitos adversos? Por que os mesmos 
efeitos adversos não ocorrem normalmente àquelas pessoas que ingerem a suspensão de BaSO4  já que o 
Kps de ambos os sais de Ba2+ têm valores relativamente próximos entre si? 
 
 
2- Os dois gráficos abaixo mostram os pontos de fusão (PF) dos hidretos dos elementos do Grupo 16 e 17 e 
os pontos de ebulição (PE) dos hidretos dos elementos dos Grupos 14, 16 e 17. Deveria ser verificado em 
todos os casos, um aumento gradual dos PF e PE de acordo com o aumento da massa molar ou quando 
passa-se de cima para baixo em cada uma dos citados grupos da tabela periódica mas verifica-se certas 
“anomalias” no caso do HF e da H2O. Explique por que essas anomalias acontecem.  
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3- Em 1953, quando James Watson e Francis Crick finalmente sentiram-se confiantes de que haviam 
compreendido a estrutura do DNA, proclamaram então aos fregueses de um bar em Cambridge, Inglaterra: 
“Descobrimos o segredo da vida”. E de fato a elucidação da molécula de DNA tornou-se a chave que tem 
revelado muito sobre a bioquímica molecular. Como é bem aceito pela comunidade científica, a molécula de 
DNA é uma dupla hélice de cadeias de fosfatos ligados a moléculas de açúcar que está ligada a uma das 
quatro bases nitrogenadas possíveis: timina (T), guanina (G), citosina (C) e adenina (A). Sabe-se ainda que 
essas quatro bases interagem entre si apenas da seguinte maneira: T com A e C com G (e vice-versa para 
cada um dos casos). Considerando as estruturas dessas bases, explique como se dá essas interações e 
por que não são possíveis interações de T com G e A com C. 
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