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INSTRUÇÃO GERAL: Para cada questão, esco-
lher apenas uma alternativa correta.

QUÍMICA

1) O átomo, na visão de Thomson, é constituído de

A) níveis e subníveis de energia.

B) cargas positivas e negativas.

C) núcleo e eletrosfera.

D) grandes espaços vazios.

E) orbitais.

_________________________________________________

2) Uma droga psicoativa vendida como estimulante,
C10H15N, sofre uma série de reações após ser
ingerida. O resultado dessas reações é a oxidação
da droga pelo oxigênio para produzir CO2, H2O e N2.
A ingestão de 0,298g dessa droga deve, teoricamen-
te, produzir

A) 0,02 mols de dióxido de carbono.

B) 0,1 mol de nitrogênio.

C) 0,14g de água.

D) 0,44g de dióxido de carbono.

E) 0,28g de nitrogênio.

__________________________________________________

3) O óxido de cálcio e o óxido de sódio, usados na pre-
paração do vidro comum, são obtidos a partir da de-
composição térmica de duas substâncias de baixo
custo, o calcário e a barrilha, que além dos óxidos
metálicos liberam gás carbônico. A função química
do calcário e a fórmula da barrilha são, respectiva-
mente,

A) Sal, Na2CO3

B) Óxido, NaO H

C) Óxido, NaClO

D) Base, NaOH

E) Sal, Na2CO2

4) O ácido sulfúrico concentrado é um líquido incolor,
oleoso, muito corrosivo, oxidante e desidratante. No
almoxarifado de um laboratório há disponível o áci-
do sulfúrico concentrado de densidade 1,8g/cm3,
contendo 90% de H2SO4 em massa. A massa de áci-
do sulfúrico presente em 100mL deste ácido concen-
trado é

A) 1,62

B) 32,4

C) 162

D) 324

E) 1620

__________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 5 com base
nas propriedades de um indicador ácido-base que
estão esquematizadas na equação e na figura a
seguir:

5) As cores apresentadas por esse indicador quando
adicionado às soluções de ácido acético, hidróxido
de amônio, cianeto de sódio, cloreto de amônio e
cloreto de sódio, são respectivamente,

A) amarelo, azul, azul, amarelo e verde.

B) azul, amarelo, amarelo, azul e verde.

C) azul, verde, amarelo, verde e verde.

D) amarelo, azul, verde, verde e verde.

E) verde, amarelo, amarelo, verde e azul.

HInd + H2O H3O
+ + Ind

_

amarelo azul

0 7 14

pH am arelo

verde

azul



 PUCRS/Porto Alegre      Concurso Vestibular
 www.pucrs.br     2002/1

 2

INSTRUÇÃO: Responder à questão 6 com base
no texto e tabela a seguir.

Isômeros são moléculas que têm a mesma fórmula
molecular, mas diferentes arranjos dos átomos. Um
composto com fórmula C4H8 apresenta três isômeros
cujas entalpias de combustão estão indicadas na ta-
bela a seguir:

6) A transformação do isômero cis-2-buteno para o
trans-2-buteno apresenta uma variação de entalpia
em kJ/mol de aproximadamente

A) +20,5

B) +12,5

C) -9,2

D) -5,4

E) -3,3

__________________________________________________

7) A anfetamina, um medicamento que pode ser usado
no tratamento de pacientes que sofrem de depres-
são e também em regimes para emagrecimento,
apresenta fórmula estrutural

Com relação a esse composto, é correto afirmar que
apresenta

A) cadeia carbônica heterogênea.

B) fórmula molecular C9H8N.

C) carbono assimétrico.

D) somente átomos de carbono primários e secun-
dários.

E) isômeros geométricos.

8) Amostras de magnésio foram colocadas em soluções
aquosas de ácido clorídrico de diversas concentra-
ções e temperaturas, havendo total consumo do metal
e desprendimento do hidrogênio gasoso. Observa-
ram-se os seguintes resultados:

Pela análise dos dados contidos na tabela acima, é
correto afirmar que

A) a  velocidade  média  da  reação  na  amostra  I  é
maior que na amostra II.

B) a quantidade   de   hidrogênio   desprendida   na
amostra II é maior do que na amostra IV.

C) a  velocidade  média  da  reação  na  amostra  III
é igual à da amostra IV.

D) a velocidade média de reação na amostra IV é a
metade da velocidade média de reação na amos-
tra II.

E) a   quantidade   de   hidrogênio   desprendido   na
amostra III é menor do que na amostra IV.

__________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 9 com base
na tabela a seguir.

9) Pela análise das propriedades apresentadas pelas
substâncias A, B e C é correto identificá-las, respec-
tivamente, como

A) FeCl2;   C6H6;   C12H22O11

B) CO2;   MgCl2;   Zn

C) NaCl;   Mg;   CCl4

D) CHCl3;   CH3CH2OH;   Na2CO3

E) Cr;   CH3COCH3;   BaSO4
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 10 relacionan-
do os compostos orgânicos da coluna A com suas
propriedades e características, apresentadas na
coluna B.

COLUNA  A              COLUNA B

1- CH3COOH

2- CH3COCH3

3- CH2=CH2

4- CH3OH

5- HCHO

10) A  numeração  correta  da  coluna  B,  de  cima  para
baixo, é

A) 3 – 2 – 1 – 5 – 4

B) 3 – 4 – 2 – 5 – 1

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3

D) 5 – 1 – 2 – 4 – 3

E) 2 – 3 – 4 – 5 – 1

__________________________________________________

11) Durante o apodrecimento de peixes, formam-se
aminas voláteis que são responsáveis pelo cheiro
característico. Uma maneira de diminuir o odor é
acrescentar ________, resultando na formação de
um sal orgânico sem cheiro.

A) NaCl

B) NaOH

C) CH3CHO

D) CaO

E) CH3COOH

INSTRUÇÃO: Responder à questão 12 com base
na análise das estruturas da vitamina A (retinol) e
da vitamina C (ácido ascórbico), apresentadas a
seguir.

12) Sobre a solubilidade das vitaminas em água e no
tecido adiposo, que é apolar, é correto afirmar que

A) a vitamina A é solúvel no tecido adiposo, devido
à  presença  de  grupos  carboxílicos  que  permi-
tem  interações  intermoleculares  fortes  com  as
moléculas de gordura.

B) a vitamina  A  é insolúvel no tecido adiposo, por-
que  apresenta  uma  molécula  quase  apolar  e
o  grupo  OH  constitui  uma  parte  muito  pequena
da cadeia.

C) a vitamina  A  é solúvel em água, pois apresenta
uma  extensa  cadeia  carbônica  alifática,  a  qual
facilita as interações intermoleculares com as mo-
léculas de água.

D) a vitamina  C  é solúvel em água,  devido à pre-
sença   de   grupos   hidroxilas   que   permitem   a
formação  de  pontes  de  hidrogênio  com  a  molé-
cula de água.

E) a  vitamina  C é  solúvel  tanto  na  água  como  no
tecido  adiposo,  pois  a  sua  molécula  apresenta
uma cadeia carbônica aromática.

_________________________________________________

13) A espécie química que apresenta 52 prótons, 75 nêu-
trons, 54 elétrons é

A) 52Cr+2

B) 112Cd+2

C) 186Re-2

D) 131Xe

E) 127Te-2

Hidrocarboneto  insaturado,  u-
sado na preparação de sacos
plásticos.

Usado na obtenção do metanal
e como combustível especial.

Apresenta grupo funcional car-
bonila e pode ser usado como
solvente.

Aldeído empregado na fabrica-
ção de fórmica e outros mate-
riais sintéticos.

Reage com o etanol formando
etanoato de etila, flavorizante
de maçã.

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

vitamina A

C

H2C C

H2C

CH2

C

H3C CH3

CH3

CH
CH

C

CH

CH

CH

C

CH3

CH

CH2

OH

CH3

CC

O CHC

O

OHHO

CH CH2 OH

OH

Vitamina C

Vitamina A

Vitamina C



 PUCRS/Porto Alegre      Concurso Vestibular
 www.pucrs.br     2002/1

 4

INSTRUÇÃO: Responder à questão 14 conside-
rando   as   propriedades   dos   metais   Mg,   Ag,
Cu e Zn.

I. Somente Mg e Zn reagem com HCl 1,0M forman-
do H2 (g).

II. Quando o Mg é adicionado a soluções dos íons
dos  outros  metais,  há  formação  de  Zn,  Cu  e  Ag
metálicos.

III. O metal Cu reduz o íon Ag+1 para dar o metal Ag0

e os íons Cu+2.

14) Com base nessas informações, é correto afirmar que

A) o   metal   Zn   é   maior   agente   redutor   que   os
metais  Mg, Cu e Ag.

B) o   metal   Ag  é   maior   agente   oxidante   que   os
metais  Mg, Zn e Cu.

C) os metais têm a mesma capacidade redutora.

D) os metais Cu e Ag apresentam uma capacidade
redutora maior que os metais Zn e Mg.

E) os  metais  que  reagem  com  HCl  são  poderosos
agentes oxidantes.

__________________________________________________

15) A energia mínima necessária para arrancar um elé-
tron de um átomo no estado fundamental e gasoso é
chamada de energia de ionização. Sabendo-se que
a   energia   de   ionização   do   elemento   fósforo   é
1012kJ/mol e do elemento argônio é 1521kJ/mol, é
correto admitir que a energia de ionização do ele-
mento ________ é 1251kJ/mol.

A) sódio

B) potássio

C) arsênio

D) cloro

E) neônio


