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UEM – Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 1

QUÍMICA

Questão 03 ———————————————————

A tabela de classificação periódica dos elementos encontra-se
na contracapa deste caderno de provas

O polônio 210 é considerado um dos venenos mais letais
existentes, e há relatos de seu uso em assassinato de espiões. O
polônio 210 é emissor de partículas radioativas alfa. A respeito
desse elemento radioativo, assinale a(s) alternativa(s)
correta(s).

Questão 01 ———————————————————
Um laboratorista precisa identificar quatro amostras
desconhecidas que apresentam as seguintes características: a
primeira amostra é uma substância pura, a segunda é uma
mistura eutética, a terceira é uma mistura azeotrópica e a quarta é
uma mistura (todas as amostras se encontram no estado líquido
nas CNTP). Assinale o que for correto.
01) Ao aquecer a substância pura com uma fonte de calor
externo e ao monitorar alterações de temperatura ao longo
do tempo, o laboratorista observa três períodos de tempo em
que ocorrem variações de temperatura e dois períodos de
tempo em que ocorrem patamares de temperatura.
02) Baixando a temperatura da substância pura e da mistura
eutética até temperaturas abaixo das temperaturas de
solidificação de ambas, é possível distingui-las pelo
comportamento dessas medidas de temperatura.
04) É possível distinguir a mistura da mistura azeotrópica caso o
laboratorista acompanhe a temperatura dos processos de
solidificação e de ebulição das duas amostras.
08) Em um processo de solidificação da substância pura não
haverá variação de temperatura enquanto houver duas fases
presentes.
16) A mistura azeotrópica pode ser uma mistura de etanol e
água.

Questão 02 ———————————————————
Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma correta
descrição de medidas de quantidade de átomos, íons e
moléculas.

01) As partículas alfa são de curto alcance e podem ser
barradas por um simples recipiente de vidro, mas, se o
polônio é ingerido, as partículas alfa se tornam letais ao
corpo humano.
02) O polônio 218 é um isóbaro do polônio 210 e apresenta
número de nêutrons superior.
04) O tempo de meia-vida do polônio 210 é de 138 dias, então
ele perderá totalmente o seu poder letal após esse período.
08) Ao emitir uma partícula alfa o polônio 210 (Z = 84) se
converte em um átomo de número atômico 80.
16) O polônio 210 pertence à família radioativa do urânio 238.
Ao final do processo de decomposição radioativa, todos os
elementos dessa família se convertem em chumbo 206, um
elemento não radioativo.

Questão 04 ———————————————————
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito de funções
inorgânicas.
01) O ácido carbônico pode ser classificado como biácido,
oxiácido e ácido fraco.
02) Bases formadas por metais alcalinos são bases fortes e
solúveis em água.
04) O bicarbonato de sódio é um hidrogenossal proveniente da
neutralização parcial do ácido carbônico.
08) Óxidos moleculares são formados pela ligação do tipo
iônica entre o oxigênio e um não metal. O OF2 é um
exemplo de óxido molecular.
16) A cal virgem, um óxido básico, pode ser obtida do calcário,
um sal, através do aquecimento.

01) A massa atômica de um elemento químico é a massa
ponderal média de seus átomos (isótopos).
02) A massa molecular da água é 18u, enquanto a massa
molecular da água deuterada é 20u.
04) A massa atômica do sódio (Na) é 23u, enquanto a massa
atômica do íon sódio (Na+) é 22u.
08) A massa atômica não arredondada de um átomo não é
exatamente igual ao seu número de massa, porque as
massas dos prótons e nêutrons não são exatamente 1u e
porque existe uma pequena contribuição da massa dos
elétrons.
16) Na CNTP, um cilindro fechado com volume de 22,4L
armazena 6,02 x1023 átomos de hélio (gás hélio), ou
12,04x1023 átomos de nitrogênio (gás nitrogênio), ou
18,06x1023 átomos de oxigênio (gás ozônio), considerando
que os gases têm comportamento ideal.
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Questão 05 ———————————————————

Questão 07 ———————————————————

Observe as seguintes reações químicas e assinale a(s)
alternativa(s) correta(s).

Considere que um copo de vidro contém 100mL de etanol e
está na temperatura de 25oC. Assinale a(s) alternativa(s) que
descreve(m) corretamente o que ocorre físico-quimicamente
nas três condições descritas a seguir:

1) Pb(NO 3)2 (aq) + 2KI (aq)
2) Zn (s) + 2 HCl (aq)
3) C (s) + O2 (g)
4) Na2CO 3 (s)

2 KNO3 (aq) + PbI2 (s)
H2 (g) + ZnCl2 (aq)
CO 2 (g)
Na2O (s) + CO 2 (g)

01) A reação de síntese é endotérmica.
02) A reação de dupla troca ocorre devido à formação de um
produto insolúvel em água.
04) A reação de deslocamento também é uma reação de
oxirredução.
08) Dentre as reações químicas apresentadas não há alguma
que possa ser classificada como reação de decomposição.
16) Iodato de potássio, nitrito de chumbo e clorato de zinco são
nomes de algumas das substâncias químicas presentes nas
reações apresentadas.

Questão 06 ———————————————————
Dados os valores de entalpia de formação no quadro a seguir,
assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
Substância
CH4 (g)
HCl (g)
CH3Cl (g)
C2H2 (g)
C6H6 (l)
CO2 (g)
H2O (l)
NH3 (g)
NH4Cl (s)

I – O copo de etanol está aberto, e o líquido está exposto ao ar;
II – Um palito de fósforo aceso é aproximado do etanol no
copo;
III – Após a queima de 50mL do etanol, um pires é colocado
sobre o copo, apagando o fogo.
01) Na condição I, não ocorre a queima do etanol, pois não há
colisões entre as moléculas do álcool e do oxigênio do ar.
02) Na condição I, não há perda de etanol do copo para o meio
ambiente, pois a temperatura ambiente é menor que a
temperatura de ebulição do etanol (78oC).
04) Na condição II, ocorre a queima, pois o fogo do fósforo
fornece um composto químico que começa a reagir com o
etanol, gerando sua combustão.
08) Na condição III, a queima cessa de ocorrer, pois o pires
tapa a boca do copo, e a concentração de oxigênio dentro
do copo é reduzida.
16) Da condição I para a condição II, passou-se de um estado
de colisões não efetivas entre o etanol e o oxigênio para um
estado de colisões efetivas, gerado pelo fornecimento de
energia de ativação da chama do fósforo, suficiente para a
reação de combustão começar a ocorrer.

Entalpia de formação
(kcal/mol, 25oC, 1atm)
– 17,9
– 22,0
– 19,6
– 54,1
+ 11,7
– 94,1
– 68,3
– 11,0
– 75,4

01) Na queima de 1mol de acetileno gasoso libera-se mais
energia na forma de calor que na queima de 1mol do
metano gasoso.
02) A combustão de 1mol de moléculas de benzeno líquido
libera 757,8kcal de energia.
04) A formação do cloreto de amônio sólido a partir de ácido
clorídrico e de amônia gasosos é um processo endotérmico.
08) A reação de formação do clorometano gasoso a partir do
metano gasoso e do cloro gasoso é exotérmica.
16) Entalpia de formação é definida como variação de entalpia
observada na formação de 1mol de moléculas de um
composto a partir das substâncias simples dos seus
elementos no estado padrão.
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Questão 08 ———————————————————

Questão 10 ———————————————————

A facilidade de descarga de íons na eletrólise em solução
aquosa pode ser relacionada à descarga do H+ no cátodo e ao
OH– no ânodo, da seguinte maneira:

Para fazer soluções com diferentes pHs, um químico possui em
seu laboratório quatro soluções aquosas estoque, descritas a
seguir, além de água pura.

– No cátodo, os cátions Zn2+, Fe2+, Cr3+, Ni2+, Cu2+ e Ag+ têm
maior tendência de descarga que o H+, enquanto cátions de
metais alcalinos, de metais alcalinos terrosos e de alumínio têm
menor tendência de descarga que o H+.
– No ânodo, os ânions não oxigenados Cl–, Br– e I– têm maior
tendência de descarga que o OH–, enquanto ânions oxigenados
e F– têm menor tendência de descarga que o OH–.

– Solução estoque 1 - HCl 4mol/L;
– Solução estoque 2 - HNO3 0,1mol/L;
– Solução estoque 3 - NaOH 2mol/L;
– Solução estoque 4 - CH3COOH 1mol/L.

Assinale a(s) alternativa(s) que descreve(m) corretamente o
processo de eletrólise nas soluções aquosas.
01) Em uma solução aquosa de cloreto de níquel a
gerará níquel metálico e cloro molecular.
02) Em uma solução aquosa de nitrato de prata a
gerará prata metálica e nitrogênio molecular.
04) Em uma solução aquosa de iodeto de potássio a
gerará potássio metálico e iodo molecular.
08) Em uma solução aquosa de sulfato de sódio a
gerará oxigênio e hidrogênio moleculares.
16) Em uma solução aquosa de cloreto de sódio a
gerará cloro e hidrogênio moleculares.

eletrólise
eletrólise
eletrólise
eletrólise

Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma correta
descrição das possíveis soluções que podem ser preparadas a
partir das soluções estoque.
01) É possível preparar soluções com pH variando de 0 a 14
utilizando-se somente a solução estoque 1 e água pura.
02) Podem-se preparar soluções com pH variando de 0 a 6
utilizando-se somente a solução estoque 2 e água pura.
04) Há a possibilidade de se preparar uma solução tampão
ácida utilizando-se as soluções estoque 3 e 4.
08) Pode-se obter uma solução tampão básica utilizando-se as
soluções estoque 1 e 3.
16) É possível preparar uma solução de pH = 7 utilizando-se
somente soluções estoque e não utilizando água pura.

eletrólise

Questão 09 ———————————————————
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Tanto o querosene quanto a gasolina são misturas
homogêneas de hidrocarbonetos de diferentes massas
moleculares.
02) A obtenção de prata metálica a partir do minério de sulfeto
de prata pode ser feita através do aquecimento do minério
em presença de oxigênio, uma reação denominada de
ustulação.
04) O processo de decantação é um processo lento de
separação de misturas heterogêneas que pode ser acelerado
através da técnica de centrifugação.
08) A levigação é um processo de separação de componentes
sólidos de uma mistura heterogênea por meio do uso de um
líquido que arrasta o componente menos denso.
16) Na sublimação do iodo sólido mediante o aquecimento,
esse iodo passa do estado sólido para o estado líquido e
depois para o estado gasoso de maneira muito rápida, não
sendo possível então se observar a fase líquida.
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Questão 11 ———————————————————

Questão 13 ———————————————————

Assinale o que for correto.

Assinale a(s) alternativa (s) correta(s) sobre os gases ideais.

01) O ar é um exemplo de dispersão no qual o oxigênio é uma
das substâncias dispersas, e o nitrogênio é o dispersante.
02) A solução formada pela mistura de água e ácido nítrico não
conduz corrente elétrica.
04) Uma solução preparada pela dissolução de 10g de NaCl em
100mL de água tem a mesma concentração molar que uma
solução preparada pela dissolução de 100g de KCl em
1000mL de água.
08) A gelatina é um coloide formado por moléculas de água e
de proteína.
16) O volume de uma solução preparada pela mistura de dois
líquidos completamente miscíveis é dado pela soma dos
volumes dos líquidos individuais.

01) O vapor de água é um exemplo de gás ideal.
02) Em um dia quente um gás se difunde mais rapidamente que
em um dia frio, pois possui uma maior energia cinética.
04) Os gases ideais são constituídos por partículas muito
pequenas, que, quando confinadas em um recipiente
fechado, encontram-se estáticas e interagindo entre si.
08) Um recipiente aberto indeformável está cheio de um gás a
25ºC; quando o recipiente é aquecido a 323ºC,
aproximadamente metade das moléculas do gás é expulsa
do recipiente.
16) Em uma mistura gasosa, cada um dos gases exerce uma
pressão parcial que depende da fração molar dos gases na
mistura.

Questão 12 ———————————————————

Questão 14 ———————————————————

Com base nos experimentos descritos e nas informações
fornecidas na reação química, assinale o que for correto.
Considere que BaCrO4 é insolúvel em água (Kps = 1,2x10–10) e
que BaCr2O7 é solúvel em água.
Tubo A – Foram adicionados 1mL de K2CrO4 0,1mol/L e 5
gotas de HCl 1mol/L. No equilíbrio a solução é laranja.
Tubo B – Foram adicionados 1mL de K2Cr2O7 0,1mol/L e 5
gotas de HCl 1mol/L. No equilíbrio a solução é laranja.
2K2CrO4(aq) + 2HCl(aq)
amarelo

K2Cr2O7(aq) + 2H2O(l) + 2KCl(aq)
laranja

Assinale o que for correto.
01) O éter dietílico é apolar, pois possui geometria linear.
02) A molécula de propanona possui dois carbonos sp3 e um
carbono sp2.
04) Na trimetilamina, os grupos metila estão arranjados em
torno do átomo de nitrogênio em uma geometria piramidal.
08) Todos os compostos orgânicos são substâncias moleculares
formadas por ligações covalentes.
16) O número de compostos orgânicos existentes é bem maior
do que o de compostos inorgânicos. Isso ocorre devido à
maior estabilidade térmica dos compostos orgânicos,
comparativamente aos compostos inorgânicos.

01) Para a reação que ocorre no tubo A, Kc= [K2Cr2O7] [KCl]
/ [K2CrO4] [HCl].
02) A adição de 10 gotas de NaOH 1mol/L no tubo A fará que
a solução fique amarela.
04) A reação que ocorre no tubo A é uma reação de
oxirredução.
08) A adição de mais 10 gotas de HCl ao tubo A aumentará o
valor de Kc.
16) O equilíbrio da reação será alterado pela adição de excesso
de uma solução de Ba(NO3)2 1mol/L ao tubo B.
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Questão 15 ———————————————————

Questão 17 ———————————————————

Assinale o que for correto sobre as seguintes substâncias:
ácido propanoico (C3H6O2), hexanol (C6H14O), glicose
(C6H12O6), benzeno (C6H6), propilamina (C3H9N), iodo (I2) e
nitrato de sódio (NaNO3).

A Anvisa liberou a comercialização de medicamentos contendo
o canabidiol, um composto extraído da maconha. Com base na
estrutura do canabidiol, assinale o que for correto.

01) Apenas quatro substâncias são muito solúveis em água.
02) Benzeno, hexanol e iodo são solúveis em hexano, pois
formam interações de Van der Waals com esse solvente.
04) O hexanol é praticamente insolúvel em água devido a sua
cadeia carbônica hidrofóbica.
08) NaNO3 não é solúvel em água, pois apresenta alto ponto de
fusão devido à força das ligações iônicas.
16) As interações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo são
intensas nos cristais de I2.

OH
H

HO

01) É um poliálcool, pois possui mais de um grupo –OH.
02) Possui um grupo n-pentila ligado ao anel aromático.
04) Apresenta atividade óptica, pois possui dois carbonos
quirais.
08) Tem um grupo metila e um grupo isopropenila ligados à
cadeia cíclica.
16) Sua fórmula molecular é C21H30O2.

Questão 16 ———————————————————
O pKa de cinco compostos não identificados foi determinado
experimentalmente, e foram encontrados os seguintes valores:
1, 5, 10, 16 e 25. Com base na estrutura dos compostos não
identificados, apresentados a seguir, e sabendo que o pKa da
água é 14, assinale o que for correto.
O
O
CH3CH2OH
Cl3C C OH
CH3 C OH
A
B
C
OH
CH3 C CH
E
D
01) O composto E é o ácido mais fraco, portanto se pode inferir
que apresenta valor de pKa = 25.
02) O composto D apresenta o maior valor de pKa, pois sua
base conjugada é a mais estável devido ao efeito doador do
anel aromático.
04) Os compostos A e D reagem com NaOH(aq), pois possuem
hidrogênios ácidos.
08) O pKa do composto C é menor do que o do composto B
devido ao efeito indutivo retirador de elétrons causado pelo
átomo de cloro.
16) A base conjugada do composto B apresenta duas formas de
ressonância que são quimicamente equivalentes.
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Questão 18 ———————————————————
Assinale o que for correto.
01) Uma amina pode ser obtida a partir da hidrogenação
catalítica de um nitrocomposto.
02) Um éster pode ser obtido a partir da oxidação enérgica de
um ácido carboxílico.
04) A reação do etanol com cloreto de metilmagnésio
(CH3MgCl) seguida de hidrólise produz o propan-2-ol.
08) A butan-2-ona é oxidada a ácido butanoico na presença de
KMnO4.
16) O propanal é oxidado a propanol na presença de K2Cr2O7
em meio ácido.

Questão 19 ———————————————————
Assinale o que for correto sobre as reações a seguir.
I) CH3CH2CH2Cl + KOH(aq)
II) CH3CH CH2 + H2O

H2SO4

Questão 20 ———————————————————
Com base na nomenclatura sistemática dos aminoácidos
apresentados a seguir e em conhecimentos sobre o assunto,
assinale o que for correto.
Lisina: ácido 2,6-diamino-hexanoico
Serina: ácido 2-amino-3-hidroxi-propanoico
Glicina: ácido amino-etanoico
Valina: ácido 2-amino-3-metil-butanoico
01) O ponto isoelétrico da serina é 5,68, logo a forma catiônica
é predominante em uma solução de pH = 3,0.
02) Lisina, serina, glicina e valina possuem caráter anfótero.
04) As ligações de dissulfeto, formadas entre resíduos de serina,
são responsáveis pela estrutura secundária das proteínas.
08) A eletroforese, técnica que se baseia na migração de íons
na presença de um campo elétrico, pode ser utilizada na
separação de uma mistura contendo lisina e serina.
16) Os aminoácidos glicina e serina podem formar o dipeptídeo
representado na seguinte estrutura:

PRODUTO A + KCl

O

O

H2N CH2 C NH CH C OH
CH2OH

PRODUTO B

01) Os produtos A e B são isômeros de função.
02) A reação I é uma reação de substituição nucleofílica.
04) A reação II é uma reação ácido-base.
08) O produto A é um álcool primário.
16) Partindo da mesma massa do reagente orgânico em cada
reação, sabendo que os demais reagentes estão em excesso
e supondo que as reações tenham 100% de rendimento, a
reação II produz uma maior massa de produto.
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