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QUÍMICA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Uma pesquisa sobre produtos químicos e suas aplicações no cotidiano forneceu
as seguintes informações:

Produto Químico Aplicação
• Ácido fosfórico − Acidulante em refrigerantes, balas e gomas de

mascar.
• Hidróxido de magnésio − Antiácido para combater o excesso de acidez

estomacal.

• Fluoreto de estanho (II) − Creme dental para fortalecer o esmalte do dente.

Considerando as informações acima,

A) escreva, respectivamente, a fórmula dos produtos químicos pesquisados.

B) indique a que função química pertence cada um destes compostos, justificando
sua resposta, escrevendo a equação de reação química, segundo a Teoria de
Arrhenius.
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SEGUNDA  QUESTÃO

Foram dissolvidos 0,786 g do sal permanganato de potássio (KMnO
4
) para

preparar 250 mL de solução aquosa. Esta solução foi utilizada para oxidar Fe2+ a
Fe3+

 
em meio ácido, mais precisamente em meio de ácido sulfúrico, provocando a

seguinte reação química:

KMnO
4(aq)

 + FeSO
4(aq)

 + H
2
SO
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4(aq)
 + K

2
SO

4(aq)
 + Fe

2
(SO

4
)

3(aq)
 + H

2
O
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Considerando as informações acima, pede-se:

A) reescreva essa equação de reação química com seus respectivos coeficientes
de balanceamento.

B) a concentração, em mol L−1, da solução de permanganato de potássio.

C) a quantidade em mol de sulfato de ferro(II) que será oxidada, se 25,0 mL da
solução de permanganato de potássio for empregada para a reação.
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TERCEIRA  QUESTÃO

Os carboidratos, como por exemplo a sacarose, são fontes de energia para o
organismo. Sua combustão com o oxigênio que respiramos produz somente CO

2
 e

H
2
O.

Sobre este assunto, pede-se:

A) a fórmula molecular da sacarose.

B) a equação química balanceada que representa a combustão completa da
sacarose.

C) calcule quantos litros de ar devem ser respirados, a 25 oC e 1 atmosfera, para
queimar 4 g de sacarose contidas num pedaço de rapadura. Sabe-se que o
oxigênio constitui 21%  do volume do ar que respiramos.

Dados:  R = 0,082 atm L K−1 mol−1

Sacarose ⇒
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QUARTA  QUESTÃO

Uma abelha, que se encontra em perigo, libera um feromônio de alarme cuja
estrutura do composto é mostrada abaixo. Este composto é um flavorizante com
odor de banana que é liberado quando este inseto ferroa sua vítima, atraindo outras
abelhas.

Com base na estrutura do feromônio, escreva:

A) a função orgânica a que ele pertence.

B) a sua nomenclatura, segundo a IUPAC.

C) as fórmulas estruturais dos produtos formados na sua reação de hidrólise básica.

feromônio ⇒


