QUÍMICA

Comentário Geral
A prova de química deste ano foi atípica, abordando questões de forma não convencional. Infelizmente,
faltaram alguns assuntos importantes, tais como: atomística, tabela periódica, hibridação de orbitais, funções
inorgânicas, estudo dos gases, cálculo estequiométrico, termoquímica, equilíbrio químico e identificação de
funções orgânicas. Encontramos alguns pontos que deveriam ter sido cobrados apenas na prova discursiva,
como a parte quantitativa de propriedades coligativas. Além disso, a questão número 48 apresentava o
resultado aproximado, apesar do enunciado não indicar aproximação. Para a resolução de algumas
questões, os alunos deveriam ter conhecimentos que ultrapassam os estudados no Ensino Médio. A equipe
de Química do Curso Domínio espera que no próximo ano a prova realizada pela Universidade Federal do
Paraná tenha maior abrangência de tópicos relevantes ao ingresso à Universidade.

Questões:

Comentário / Resolução:
Afirmação 1: A enzima GOx (glicose oxidase) é um catalisador biológico. Através da análise dos estado de
oxidação do elemento ferro, é possível prever a oxidação da glicose, pois o composto que contém íon ferro
passa de +3 a +2, processo conhecido como redução, atuando como oxidante da glicose.
Afirmação 2: A partir da reação de regeneração (reação inversa), o íon ferro +2 (ferrocianeto) sofre oxidação
a íon ferro +3 (ferricianeto).
Afirmação 3: Para identificar a quantidade de elétrons envolvidos na transformação da glicose, utiliza-se o
coeficiente estequiométrico do composto que contém íons ferro, um processo redox que envolve iguais
quantidades de elétrons transferidos do redutor para o oxidante. Portanto a transformação envolve 2 elétrons
(variação do Nox multiplicada pelo coeficiente 2 da reação).

+

Afirmação 4: Há produção de íons H , e consequentemente diminuição do pH da solução.

Comentário / Resolução:
De acordo com a etapa iii (petróleo + água + pedaços de rocha — mistura heterogênea sólido-líquido), é
possível realizar a separação por meio de uma filtração (mistura heterogênea sólido-líquido) seguida de uma
decantação (mistura heterogênea líquido-líquido).

Comentário / Resolução:
Para a resolução da questão é necessário o cálculo da molalidade da solução:
W = n1/m2(kg)

sendo n1 = m1/M1

Então W = m1/M1•m2(kg)
W = 200/58,5•1
W = 3,42 mol/kg
Sabendo que a equação para a variação de temperatura é:
ΔT = Kf•W
ΔT = 1,86•3,42
ΔT = 6,32ºC
Sabendo que a dissociação do cloreto de sódio (NaCL) é representada pela equação:
NaCL(s)
1 mol de
partículas

+

→ Na

(aq) +

CL

–
(aq)

2 mol de
partículas

Para as propriedades coligativas não dependem da natureza do soluto e sim da quantidade de partículas em
solução, portanto para verificar a variação de temperatura ocasionada pela adição do soluto não volátil, é
necessário multiplicar seu valor pelo número de mol de partículas dissociadas:

ΔT•2 ~ 13ºC

Comentário / Resolução:
De acordo com o enunciado, o esquema se refere a uma pilha em uso, ou seja, os elétrons fluem da direita
para a esquerda no sentido da descarga da bateria. Portanto, o ânodo, eletrodo que sofre a oxidação, é o
componente 4, representado pela grafite (folhas de grafeno).

Comentário / Resolução:
Partindo do pressuposto de que a moeda de 10 centavos é menor que a moeda de 5 centavos, e que a
proporção entre o número de gotas para preencher 1 mL de líquido A, B e C, respectivamente é de 1:2,5:2, é
necessário uma maior quantidade de gotas do líquido B para ocupar o mesmo volume do líquido A e C.
Levando-se em conta que as interações intermoleculares (ligações de hidrogênio) do etanol são menos
intensa que as interações intermoleculares (ligações de hidrogênio) da água, é necessário um menor
volume do líquido B para preencher a moeda de 10 centavos (moeda de menor área).

Comentário / Resolução:
Os produtos provenientes de reações químicas anaeróbicas são os encontrados no lago 1. O mais
conhecido entre as espécies químicas do quadro é o metano (CH 4), substância formada da decomposição
de compostos orgânicos pela ação de bactérias anaeróbicas.

Comentário / Resolução:
A análise dos pares de compostos revela o tipo de isomeria presente:
1. Compostos que apresentam carbono quiral (assimétrico) e que são imagem especular um do outro,
apresentam isomeria óptica (são enantiômeros).
2. São compostos que apresentam isomeria geométrica (isomeria cis-trans). Isômeros espaciais que não são
imagem especular são denominados diasteroisômeros.
3. As estruturas mostradas são do mesmo composto.
4. Os compostos apresentados não são isômeros, pois possuem diferentes fórmulas moleculares.

Comentário / Resolução:
A partir da análise do gráfico em forma de pizza, conclui-se que o éster que apresenta maior porcentagem
possui fórmula C8H16O2. Os ésteres são formados na reação de esterificação de Fisher onde um ácido
carboxílico reage com o etanol (C2H6O), de acordo com o texto, fazendo com que o ácido carboxílico
analisado tenha 2 carbonos a menos em comparação ao éster obtido, um ácido que apresenta 6 carbonos,
ácido hexanoico.

Comentário / Resolução:
De acordo com o texto, o processo de detoxificação pode ocorrer através de três caminhos, entretanto o
caminho que forma o composto 5 possui um nível de toxicidade maior. Dos métodos propostos pelo quadro,
o método 3 mostra uma proporção em massa igual a zero para o produto 6. A obtenção do composto 5
depende da produção do composto 6 em uma relação estequiométrica de 1:1. Não havendo o produto 6, não
ocorrerá a formação da substância de maior toxicidade, ou seja, é o método mais eficiente.

