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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - QUIMICA I

01. Apesar de todos os esforços para se encontrar fontes alternativas de energia, estima-se que em 2030 os combustíveis fósseis
representarão cerca de 80% de toda a energia utilizada. Alguns combustíveis fósseis são: carvão, metano e petróleo, do qual a
gasolina é um derivado.

Dados de massas molares em g mol-1: C8H18=114; O2=32; CO2=44; H2O=18.

O hidrocarboneto n-octano é um exemplo de substância presente na gasolina. A reação de combustão completa do n-octano pode
ser representada pela seguinte equação não balanceada: C8H18(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g).

Após balancear a equação, pode-se afirmar que a quantidade de
a) gás carbônico produzido, em massa, é maior que a de gasolina queimada.
b) produtos, em mol, é menor que a quantidade de reagentes.
c) produtos, em massa, é maior que a quantidade de reagentes.
d) água produzida, em massa, é maior que a de gás carbônico

02 Com relação a combustão completa do etanol e da gasolina, assinale a alternativa correta.
a) A combustão completa do etanol assim como a da gasolina liberam substâncias que contém enxofre.
b) Em termos de poluição ambiental por CO2, a queima do etanol polui na mesma ordem de grandeza que a gasolina, pois

ambos, quando submetidos à combustão completa, liberam o gás CO2.
c) Em termos de poluição ambiental por CO2, a queima do etanol polui mais que a queima da gasolina.
d) Em termos de poluição ambiental por CO2, a queima do etanol é menos poluente que a da gasolina.

03  A história geológica, o grande território, a extensa costa marinha e o clima tropical viabilizaram a presença e a concentração de
diversas substâncias minerais na atmosfera, hidrosfera, biosfera, crosta continental e oceânica do Brasil. No entanto, mesmo que
as características físicas do território sejam importantes, o fator determinante para se conseguir aproveitar os bens minerais é o
investimento em pesquisa e inovação tecnológica.
Cláudio Scliar. Mineração, base material da aventura humana. Belo Horizonte: Geoartelivros, 2004, p. 67 (com adaptações).
A exploração do hidrocarboneto acumulado no estrato geológico pré-sal caracteriza-se, principalmente, por não exigir tecnologia
sofisticada e de alto custo.

a) CERTO
b)  ERRADO

04  O Ministério do Meio Ambiente divulgou no jornal Folha de S. Paulo, no caderno Cotidiano, p. C1, de 16 de setembro de 2009,
uma classificação dos automóveis mais poluentes, considerando apenas os seguintes gases: monóxido de carbono,
hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio. A reportagem não considerou nessa classificação um gás produzido na queima de
combustíveis fósseis que, em contato com a água, altera seu pH. Esse gás e o combustível do qual é oriundo são,
respectivamente,

a) NO e gás natural veicular.
b) SO2 e álcool.
c) CO2 e gasolina.
d) NO2 e biodiesel.
e) CO e diesel.
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05  A extração de petróleo em águas profundas segue basicamente três etapas: i) perfuração, utilizando uma sonda; ii) injeção de
água pressurizada, que extrai o petróleo das rochas subterrâneas; e iii) separação do petróleo misturado com água e pedaços de
rochas.

A terceira etapa é realizada por meio dos métodos de:
a) decantação e filtração.
b) extrusão e evaporação.
c) sedimentação e flotação.
d) destilação e centrifugação.
e) evaporação e cromatografia

.

06. (PUC)

O oseltamivir, representado na figura ao lado, é o princípio ativo do antiviral Tamiflu® que é utilizado no tratamento da gripe A
(H1N1). Assinale a opção que NÃO indica uma função orgânica presente na estrutura da molécula do oseltamivir.
a)  Amina primária.
b)  Éter.
c)  Éster.
d) Amida.
e)  Aldeído.

07.O colesterol dá origem à testosterona, um hormônio ligado ao desenvolvimento sexual, e ao estradiol, que regula as funções
sexuais (ver figuras).

Sobre essas substâncias, é CORRETO afirmar que:

a)  o estradiol e a testosterona não possuem carbonoassimétrico.
c)  a testosterona é uma substância aromática.
c)  ambas as substâncias possuem carbonos com hibridização sp
d)  em ambas as substâncias, pode-se identificar duplas ligações conjugadas.
e)  as duas substâncias possuem grupo carbonila.
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08. (PUC) A sibutramina (representada abaixo) é um fármaco controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que tem por
finalidade agir como moderador de apetite.

Sobre a sibutramina, é incorreto afirmar que:
a)  trata-se de uma substância aromática
b)  identifica-se um elemento da família dos halogênios em sua estrutura
c)  sua fórmula molecular é C12H11NCl
d)  identifica-se uma amina terciária em sua estrutura
e) identifica-se a presença de ligações π em sua estrutura

09 (PUC) Fluorquinolonas constituem uma classe de antibióticos capazes de combater diferentes tipos de bactérias. A
norfloxacina, a esparfloxacina e a levofloxacina são alguns dos membros da família das fluorquinolonas.

De acordo com as informações acima, é incorreto afirmar que:
a)  a norfloxacina apresenta um grupo funcional cetona em sua estrutura.
b)  a norfloxacina e a esparfloxacina apresentam os grupos funcionais amina e ácido carboxílico em comum.
c)  a esparfloxacina apresenta cadeia carbônica insaturada.
d)  a norfloxacina e a levofloxacina apresentam grupo funcional amida.
e)  a levofloxacina apresenta anel aromático.

10 (PUC) A dipirona sódica e o paracetamol são fármacos que se encontram presentes em medicamentos analgésicos e
antiinflamatórios.

Considerando a estrutura de cada composto, as ligações químicas, os grupamentos funcionais e a quantidade de átomos de cada
elemento nas moléculas, marque a opção correta.
a)  A dipirona sódica é uma substância insolúvel em água.
b)  Apenas o paracetamol é uma substância aromática.
c)  A massa molecular da dipirona sódica é menor que a do paracetamol.
d)  Na dipirona sódica, identifica-se um grupo sulfônico.
e)  O paracetamol e a dipirona sódica são aminoácidos.
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