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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 01 

O cloreto de cálcio (CaCl2), produto químico de grande aplicação industrial, é também usado como medicamento, sendo 
administrado por via intravenosa em algumas situações de reanimação cardíaca. O CaCl2 pode ser obtido pela reação:

CaO (s) + 2HCl (g)  CaCl2 (s) + H2O (l)

Considere uma síntese de CaCl2 (s) em que foram utilizados 95,5 g de CaO (s), a 35 ºC e a 1 atm.

a) Sabendo que R = 0,082 atm · L · K–1 · mol–1, calcule o volume aproximado, em litros, de cloreto de hidrogênio gasoso 
necessário para reagir completamente com o óxido de cálcio, nas condições indicadas.

b) Considerando que no experimento realizado foram obtidos 87,0 g de CaCl2 (s), determine o rendimento aproximado 
da reação.
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ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 02 

Quando um pedaço de cobre metálico limpo é exposto às condições ambientais, uma fina camada de produtos de corrosão 
começa a se formar. As reações que ocorrem inicialmente estão escritas a seguir.

4Cu (s) + O2 (g)  2Cu2O (s)
2Cu2O (s) + O2 (g)  4CuO (s)

Um grupo de estudantes observou o comportamento de moedas de cobre metálico escurecidas pelo uso, quando subme-
tidas a procedimentos de limpeza. As moedas, previamente limpas com etanol, foram imersas em recipientes contendo:
• água (H2O);
• vinagre (H3CCO2H aq);
• solução de sal de cozinha (NaCl);
• solução de sal de cozinha (NaCl) e vinagre (H3CCO2H aq), à temperatura ambiente;
• solução de sal de cozinha (NaCl) e vinagre (H3CCO2H aq), resfriada durante 2 horas.
Na comparação dos resultados, foi usada como referência uma moeda sem tratamento. As imagens reproduzem alguns 
resultados dos procedimentos realizados.

(Dalva L. A. Faria et al. “Limpando moedas de cobre”. In: Quím. nova esc., vol 38, fevereiro de 2016. Adaptado.)

a) Considerando as reações fornecidas, classifique a transformação que ocorre com o cobre metálico limpo quando ex-
posto às condições ambientais e indique o agente responsável por essa transformação.

b) Explique o efeito da temperatura na limpeza das moedas testadas com solução de sal de cozinha (NaCl) e vinagre 
(H3CCO2H aq).
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 03 

O vinagre utilizado na limpeza das moedas é uma solução aquosa de ácido acético cuja concentração pode ser determi-
nada por titulação. 

a) A titulação de uma amostra de 35 mL desse vinagre com solução padronizada de NaOH 1,0 mol/L, usando fenolfta
leína como indicador, consumiu 24,5 mL de solução da base. Calcule a concentração de ácido acético, em mol/L e em  
g/100 mL, no vinagre utilizado na limpeza das moedas. 

b) Na titulação da solução de vinagre com NaOH, realizada com o indicador fenolftaleína (faixa de viragem de pH 8,2 a 
10,0), observou-se mudança de incolor para rósea, indicando o final da reação. Realizando-se esse mesmo proce-
dimento com extrato de repolho roxo em lugar da fenolftaleína, qual a mudança de cor que indicará o ponto final da 
titulação? Para responder, utilize a escala a seguir.

(www.abq.org.br)
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 04 

Um artigo científico publicado por pesquisadores da Unicamp alerta para os riscos do uso do adoçante sucralose, es-
pecificamente em alimentos e sobremesas quentes, como chás, cafés, bolos e tortas. Os principais resultados do estudo 
indicam que, quando aquecido, o adoçante torna-se quimicamente instável, liberando compostos potencialmente tóxicos e 
cumulativos no organismo humano.

(Jornal da Unicamp, 04 a 10 de abril de 2016.)

a) Considerando a natureza dos átomos que as constituem, explique a diferença entre as cadeias carbônicas das duas 
substâncias apresentadas.

b) Qual será o comportamento da sucralose e do produto de sua decomposição térmica quando solubilizados em água? 
Justifique sua resposta.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 05 

Leia a tira do cartunista Dik Browne.

(Folha de S.Paulo, 23.04.2016.)

a) A partir das informações da tira, monte uma cadeia alimentar com três níveis tróficos.

b) A saliva dos bovinos é rica em bicarbonato de sódio (NaHCO3) e, em seu estômago, há uma comunidade de micro-
-organismos. Qual a importância do bicarbonato de sódio contido na saliva dos bovinos? Como essa comunidade de 
micro-organismos contribui para que ocorra a digestão da celulose nos bovinos?
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 06 

O gráfico apresenta a taxa de anticorpos em uma pessoa saudável após a aplicação de duas doses do mesmo antígeno, 
sendo que as curvas X, Y e Z indicam supostas respostas imunológicas após a 2a dose.

a) Qual curva (X, Y ou Z) corresponde à resposta imunológica esperada nessa pessoa após a aplicação da 2a dose do 
antígeno? Justifique sua escolha.

b) Doses progressivas e periódicas de peçonha de serpentes injetadas em cavalos desencadeiam uma resposta imune. 
Esta resposta consiste em uma imunidade ativa ou passiva? Justifique sua resposta.
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 07 

Em 1881, Darwin e seu filho Francis verificaram que coleóptilos de alpiste, quando iluminados unilateralmente, se encur-
vavam em direção à luz. A figura ilustra o movimento de curvatura dos coleóptilos.

(http://www2.mcdaniel.edu. Adaptado.)

a) Como é denominado o crescimento de curvatura realizado pelos coleóptilos? Para a planta, qual a vantagem metabó-
lica desse crescimento orientado pela luz?

b) Explique como a incidência de luz unilateral promove o crescimento em curvatura do coleóptilo.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 08 

O protozoário Plasmodium falciparum secreta polipeptídios que aderem à superfície dos glóbulos vermelhos por ele pa-
rasitados. Uma pesquisa recente constatou que esses compostos permanecem aderidos de forma firme e estável à mem-
brana dos glóbulos vermelhos do tipo A, bloqueando o fluxo sanguíneo e a oxigenação dos tecidos humanos. Nos glóbulos 
vermelhos do tipo O, tal adesão é fraca, tornando os portadores deste tipo sanguíneo resistentes à doença provocada pelo  
P. falciparum. Os autores sugerem que esses compostos podem contribuir para a variação na distribuição global dos gru-
pos sanguíneos ABO na população humana.

(Folha de S.Paulo, 14.03.2015. Adaptado.)

a) Que doença o Plasmodium falciparum causa nos seres humanos? Cite uma forma de transmissão dessa doença.

b) Em alguns países, há maior frequência de indivíduos do tipo sanguíneo O em relação aos de outros tipos sanguíneos. 
Explique, por meio dos genótipos que determinam os tipos sanguíneos, como o parasita citado pode ter contribuído 
para a maior frequência de pessoas do tipo O na população desses países.
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA




