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QUÍMICA

——————— Questão 38 ———————

——————— Questão 36 ———————

Os alcenos de fórmula molecular C4H8 podem ser utilizados
como matéria-prima para a formação de polímeros. Com
relação a esses alcenos, assinale o que for correto.

A eletrólise do óxido de alumínio pelo processo Hall-Heroult é
um processo químico industrial utilizado na obtenção de
alumínio metálico. De acordo com as reações químicas e as
informações a seguir, assinale o que for correto.
(Q = i . t);
1 mol de elétrons tem carga de 9,6x104 C.
(I)
(II)
(III)
(IV)

2 Al2O3 → 4 Al3+ + 6 O2–
4 Al3+ + 12 e– → 4 Al
6 O2– → 12 e– + 3 O2
3 O2 + 3 C → 3 CO2

01) A equação global da produção industrial de alumínio é
dada por: 2 Al2O3 + 3 C → 4 Al + 3 CO2.
02) A reação (I) é um processo de oxirredução.
04) A reação (II) caracteriza a redução do alumínio.
08) A reação (III) ocorre no cátodo.
16) Nesse processo, uma corrente de 10A atravessando uma
cuba eletrolítica por 30 minutos gera aproximadamente
1,7g de alumínio metálico.

01) Considerando a isomeria plana e a isomeria geométrica, há
quatro isômeros de alcenos com a fórmula molecular C4H8.
02) Todos os isômeros de alcenos C4H8 reagem com HBr
formando o 2-bromobutano como produto principal, exceto
um.
04) Os possíveis isômeros de alcenos C4H8 possuem o mesmo
ponto de ebulição.
08) Quando os alcenos C4H8 sofrem polimerização ocorre a
formação de uma borracha.
16) Todos os isômeros de alcenos C4H8 podem ser obtidos a
partir da desidratação intramolecular dos possíveis
isômeros de cadeia linear do butanol.

——————— Questão 37 ———————
Dados os equilíbrios químicos a seguir, os quais ocorrem em
sistemas fechados, e com base nos princípios de Le Chatelier,
assinale o que for correto.
(I)

2 SO2(g) + O2(g)

(II)

N2(g) + O2(g)

2 SO3(g)
2 NO(g)

Kc = 9,9x1025
Kc = 1,0x10–30

01) Na reação (I), ao se atingir o equilíbrio químico, a
concentração de SO3 será maior que a concentração de
SO2.
02) O rendimento da reação (II) é maior que o rendimento da
reação (I).
04) Para a reação (II) a igualdade (k1 [N2] [O2] = k2 [NO]2) é
verdadeira.
08) O aumento da pressão nos sistemas citados causa
deslocamento da reação (I) para a direita e não afeta a
reação (II).
16) Um aumento da concentração de O2(g) nos dois sistemas
causa um deslocamento das reações (I) e (II) para o sentido
dos reagentes.
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——————— Questão 39 ———————
Com base nas reações a seguir, assinale o que for correto.
O
CH3

A

(Reação 1)

Cl
O

——————— Questão 40 ———————
A maltose, também chamada de açúcar de malte de cereais, é
um exemplo de carboidrato e é usada na fabricação de cerveja.
Esse carboidrato possui sabor adocicado, no entanto menos que
a sacarose. Com base nessas informações e considerando a
reação a seguir, assinale o que for correto.
HO

CH3

B

O

(Reação 2)

OH
HO

CH3

HO

HO

OH
OH

HO

O OH

+
HO

O OH

O
OH

OH
HO
OH

OH

+

H2O

O
OH

OH

Maltose

Cl2
Luz

C

(Reação 3)

01) Na reação 1, a formação do produto final ocorre por meio
da halogenação do benzeno, seguida da acilação de Friedel
Crafts.
02) O produto da reação 1 é igual ao produto da reação 2
quando a 1-feniletanona reage com Cl2.
04) Na reação 3, quando utilizado 1mol de Cl2 o produto C é o
cloreto de benzila.
08) Na reação 3, o tolueno é formado a partir da reação do
benzeno com CH3Cl/AlCl3.
16) O tolueno pode ser obtido a partir de um recurso natural.

01) A maltose é formada a partir da reação de duas moléculas
de aldo-hexose.
02) Os monossacarídeos representados na reação acima são
formados a partir da reação intramolecular de um aldeído
com um álcool.
04) A água é o principal constituinte da cerveja e é capaz de
solubilizar a maltose por meio de ligações de hidrogênio.
08) A formação da maltose ocorre por meio da desidratação
intramolecular de dois monossacarídeos.
16) Os dois monossacarídeos utilizados na formação da
maltose possuem as mesmas propriedades físicas.
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