Prova de Química
1)
O metano, CH4, é usado na obtenção do chamado do gás de síntese (CO+H2). Isso se dá através
da reação entre o metano e o vapor d’agua. Esse processo chamado de reforma a vapor. Em plantas de
produção de H2, o CH4 não convertido precisa ser removido ou oxidado. Essa oxidação é catalisada por
Ni, Cu-Fe ou Pd, a depender da temperatura. Escolha alternativa abaixo cujo balanceamento está
correto.
(a) CH4(g) + 4H2O(vap) → CO(g) + 6H2(g)
(b) 2CH4(g) + H2O(vap) → 2CO(g) + 6H2(g)
(c) CH4(g) + H2O(vap) → CO(g) + 6H2(g)
(d) CH4(g) + H2O(vap) → CO(g) + 3H2(g)

2)
A constante do produto de solubilidade, Kps, nos permite inferir o quão solúvel é um composto.
Suponhamos que você precisa preparar um meio de cultura no qual o cálcio deve estar tão disponível na
solução quanto possível. Isso significa que você deve usar a fonte de cálcio mais solúvel. Escolha dentre
as alternativas abaixo qual é fonte de cálcio mais adequada para esse propósito.
a) CaCO3 Kps = 3,4 x 10-9
b) CaF2 Kps = 5,3 x 10-11
c) CaSO4 Kps = 4,9 x 10-5
d) Ca(OH)2 Kps = 5,5 x 10-5
3)
Antoine Lavoiser é um dos fundadores da química analítica quantitativa. Antes de ser
guilhotinado, ele notou que alguns elementos, após aquecidos, ganhavam massa na mesma medida que
o oxigênio era consumido. Você sabe que o Zn é um micronutriente vegetal, o ZnO(s) é menos solúvel do
que ZnCl2(s), e portanto menos sujeito a perdas por lixiviação. Suponha que você precise converter
10.000 kg de ZnCl2(s) em ZnO(s) através da calcinação do cloreto de zinco em atmosfera de ar. Assinale a
alternativa que aponta a massa correta de ZnO(s) gerado supondo a completa conversão do ZnCl2(s)
(a) 5.900 kg
(b) 8.300 kg
(c) 10.000 kg
(d) 4.500 g

4)
Suponha que você tenha sido incumbido de identificar uma amostra que um colega descuidado
não rotulou corretamente. A única anotação encontrada nesse frasco é a palavra aminoácido. Você
sabe que as proteínas são compostas por 20 aminoácidos, eles são compostos por C, H, N, O e as vezes
por S. Seus resultados de análise elementar apontam 46% de C, 6% de H, 27% de N e 21% de O. Qual é o
aminoácido presente nesse frasco?
(a) Glicina C2H5NO2
(b) Arginina C6H14N4O2
(c) Histidina C6H9N3O2
(d) Lisina C6H14N2O2
5)
O pH é uma escala logarítimica que reflete a concentração de íons H+ em uma solução. Nos
fluidos estomacais o pH é igual a 1,7. O ácido majoritário é o HCl. Suponha que você precise simular a
digestão de uma certa de fonte fibras, para tanto é necessária uma solução de HCl com o referido pH.
Qual a concentração dessa solução?
(a) 0,01 M
(b) 0,02 M
(c) 0,03 M
(d) 0,04 M

6)
A partir das definicões de ácido e base propostas por Svante Arrhenius, Johannes Bronsted,
Thomas Lowry e Gilbert Lewis marque V para verdadeiro e F para falso nas proposições abaixo
( ) Ácidos de Lewis são aceptores de elétrons
( ) Bases de Bronsted-Lowry são doadores de H+
( ) Ácidos de Lewis são doadores de OH( ) Ácidos de Arrhenius são aqueles que liberam OH- em solução aquosa

7)
O CO2 é um gás solúvel em água. Sua solubilidade é inversamente proporcional a temperatura.
Ele pode existir como CO2(aq) ou formar o ácido ácido carbônico através da reação CO2(g) + H2O(l) →
H2CO3(aq). Quando uma solução se Ca(OH)2(aq) é borbulhada com CO2(g) pode-se observar a turgência da
solução que eventualmente levará a formação de um precipitado. Assinale abaixo a alternativa que
explica essa reação
(a) 2Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → 2CaCO3(l) + H2O(g)
(b) Ca(OH)2(aq) + HCO2-(aq) → CaCO3(s) + H2O(l)
(c) 2Ca(OH)2(aq) + 3C2O2(g) → 2CaCO3(l) + H2O(l)
(d) Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O(l)

8)
O íon hidrogeno carbonato, HCO3-, é um ácido de Bronsted-Lowry. Escolha a alternativa que
demonstra como ele se dissocia em solução aquosa
(a) HCO3-(aq) + H2O(l) → H3O+(aq)+ CO32-(aq)
(b) HCO3-(g) + 4H2O(l) → 4H3O+(s)+ CO32-(g)
(c) 3HCO3-(aq) + 2H2O(l) → 3H3O+(aq)+ 2CO32-(aq)
(d) 2HCO3-(aq) → H3O+(aq)+ 2CO32-(aq)

9) A amônia, NH3, é um gás que se dissolve facilmente em água. Quando isso acontece o pH do
meio se eleva. Escreva a equação química envolvida nesse processo, lembre-se de especificar o
estado físico dos reagentes e produtos.

10) Discorra sobre o que os números de oxidação representam e qual a sua utilidade na química. Cite
exemplos de situações nas quais é importante se conhecer o número de oxidação.

Fórmulas:
M (mol L-1) = m (g) / (MM (g mol-1) V (L)
Kps:
AxBy(s)

xAy+(aq) + yBx-(aq)

Kps= [Ay+]x[Bx-]y

n (mol)= m (g) / MM (g mol-1)

pH=-log[H+]

