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 UERJ 2015 – 2ª Fase (Questões 1 a 5) 
 
1. Observe na tabela a distribuição percentual dos principais elementos químicos cujos átomos, 
combinados, formam as moléculas que compõem o organismo humano. 
 

 
 
Dentre os elementos indicados na tabela, nomeie o responsável por formar as cadeias das 
moléculas orgânicas presentes no organismo humano e indique seu número atômico. Apresente, 
ainda, a fórmula molecular e a fórmula estrutural do óxido formado entre o oxigênio e o 
hidrogênio. 
 
 
2. Para que os fogos de artifício produzam cores diferentes, os fabricantes misturam à pólvora 
sais de alguns metais, como os da tabela a seguir. 
 

 
 

Considerando as informações da tabela acima, identifique o metal alcalino terroso responsável 
pela cor prateada e apresente a fórmula mínima do cloreto formado por esse elemento; em 
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 seguida, aponte a coloração obtida pelo metal que possui menor raio atômico e determine seu 
número de oxidação quando na forma de cátion. 
 
 
3. Considere um poderoso desinfetante, formado por uma mistura de cresóis (metilfenóis), sendo 
o componente predominante dessa mistura o isômero para. 
Apresente as fórmulas estruturais planas dos dois cresóis presentes em menor proporção no 
desinfetante. Apresente, também, esse mesmo tipo de fórmula para os dois compostos 
aromáticos isômeros de função dos cresóis. 
 
 
4. As amidas podem ser obtidas pela reação entre um ácido carboxílico e a amônia, conforme a 
seguinte equação geral: 
 

 
 

Considere um laboratório no qual estão disponíveis quatro ácidos carboxílicos: etanoico, 
propanoico, butanoico e pentanoico. 
Escreva a equação química completa da reação da amônia com o composto de caráter ácido 
mais acentuado dentre os disponíveis no laboratório. 
Admitindo a substituição da amônia pelo metanol na equação geral, indique a função orgânica do 
produto formado e o tipo de hibridação do átomo de carbono do grupo funcional desse produto. 
 
 
5. Leia no texto abaixo um exemplo de síntese baseada na transformação de grupos funcionais 
dos compostos orgânicos. 
 
A reação do 2-bromobutano com o hidróxido de potássio aquoso tem como principal produto 
orgânico o composto X. Quando a substância X é tratada com a mistura oxidante K2Cr2O7 / 
H2SO4, é produzido o composto orgânico Y. 
 
Escreva a fórmula estrutural plana do composto X e a do composto Y. Em seguida, identifique o 
mecanismo ocorrido na reação de síntese do composto X em função das espécies reagentes. 
Determine, ainda, o número de isômeros ópticos ativos do 2-bromobutano. 


