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 UNESP 2014 – 1ª Fase (Questões 69 a 76) 
 
1. (Questão 69) Em 2013 comemora-se o centenário do modelo atômico proposto pelo físico 
dinamarquês Niels Bohr para o átomo de hidrogênio, o qual incorporou o conceito de quantização 
da energia, possibilitando a explicação de algumas propriedades observadas experimentalmente. 
Embora o modelo atômico atual seja diferente, em muitos aspectos, daquele proposto por Bohr, a 
incorporação do conceito de quantização foi fundamental para o seu desenvolvimento. Com 
respeito ao modelo atômico para o átomo de hidrogênio proposto por Bohr em 1913, é correto 
afirmar que 
a) o espectro de emissão do átomo de H é explicado por meio da emissão de energia pelo elétron 
em seu movimento dentro de cada órbita estável ao redor do núcleo do átomo. 
b) o movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo é descrito por meio de níveis e subníveis 
eletrônicos. 
c) o elétron se move com velocidade constante em cada uma das órbitas circulares permitidas ao 
redor do núcleo do átomo. 
d) a regra do octeto é um dos conceitos fundamentais para ocupação, pelo elétron, das órbitas ao 
redor do núcleo do átomo. 
e) a velocidade do elétron é variável em seu movimento em uma órbita elíptica ao redor do núcleo 
do átomo. 
 
 
2. (Questão 70) O soro fisiológico é uma das soluções mais utilizadas na área de saúde. Consiste 
em uma solução aquosa de cloreto de sódio NaCl 0,9% em massa por volume, que equivale à 
concentração 0,15 mol · L–1. Dispondo de uma solução estoque de NaCl 0,50 mol · L–1, o volume 
necessário dessa solução, em mL, para preparar 250 mL de soro fisiológico será igual a 
a) 15. 
b) 100. 
c) 25. 
d) 75. 
e) 50. 
 
 
3. (Questão 71) Três substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas, 
tanto no estado sólido como no estado líquido, e os dados obtidos encontram-se resumidos na 
tabela. 

 
Com base nessas informações, é correto classificar como substância(s) iônica(s) 
a) Y e Z, apenas. 
b) X, Y e Z. 
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 c) X e Y, apenas. 
d) Y, apenas. 
e) X, apenas. 
 
 
4. (Questão 72) Para a produção de energia, os mamíferos oxidam compostos de carbono nos 
tecidos, produzindo dióxido de carbono gasoso, CO2 (g), como principal subproduto. O principal 
meio de remoção do CO2 (g) gerado nos tecidos envolve sua dissolução em água, seguida da 
reação do gás dissolvido com a água, sob a ação de um catalisador biológico, a enzima anidrase 
carbônica, como representado a seguir. 

 
A respeito desse processo, é correto afirmar que 
a) a reação de formação de HCO3

- (aq) na etapa 2 só ocorre na presença do catalisador biológico. 
b) a concentração de CO2 (aq) não influi na acidez do meio. 
c) a concentração de H+ (aq) aumenta com a elevação da temperatura. 
d) a concentração de H+ (aq) não varia com a elevação da temperatura. 
e) o aumento da concentração de CO2 (aq) aumenta a acidez do meio. 
 
 
Leia o texto para responder às questões de números 5 e 6. 
 
Insumo essencial na indústria de tintas, o dióxido de titânio sólido puro (TiO2) pode ser obtido a 
partir de minérios com teor aproximado de 70% em TiO2 que, após moagem, é submetido à 
seguinte sequência de etapas: 
 
I. aquecimento com carvão sólido 
TiO2 (s) + C (s) → Ti (s) + CO2 (g)  ΔHreação = +550 kJ · mol–1 
 
II. reação do titânio metálico com cloro molecular gasoso 
Ti (s) + 2Cl2 (s) → TiCl4 (l)    ΔHreação = –804 kJ · mol–1 
 
III. reação do cloreto de titânio líquido com oxigênio molecular gasoso 

TiCl4 (l) + O2 (g) → TiO2 (s) + 2Cl2 (g)   ΔHreação = –140 kJ · mol–1 
 
 

5. (Questão 73) No processo global de purificação de TiO2, com relação aos compostos de titânio 
envolvidos no processo, é correto afirmar que ocorre 
a) oxidação do titânio apenas nas etapas I e II. 
b) redução do titânio apenas na etapa I. 
c) redução do titânio apenas nas etapas II e III. 
d) redução do titânio em todas as etapas. 
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 e) oxidação do titânio em todas as etapas. 
 
 
6. (Questão 74) Considerando as etapas I e II do processo, é correto afirmar que a reação para 
produção de 1 mol de TiCl4 (l) a partir de TiO2 (s) é 
a) exotérmica, ocorrendo liberação de 1354 kJ. 
b) exotérmica, ocorrendo liberação de 254 kJ. 
c) endotérmica, ocorrendo absorção de 254 kJ. 
d) endotérmica, ocorrendo absorção de 1354 kJ. 
e) exotérmica, ocorrendo liberação de 804 kJ. 
 
 
7. (Questão 75) Em época de aumento de incidência de dengue, é comum o uso de extratos 
vegetais para repelir o mosquito responsável pela propagação da doença. Um dos extratos mais 
usados é o óleo de citronela. A substância responsável pela ação repelente do óleo de citronela é 
conhecida como citronelal, cuja fórmula estrutural é fornecida a seguir. 

 
Com relação ao citronelal, é correto afirmar que 
a) apresenta isomeria ótica. 
b) tem fórmula molecular C10H20O. 
c) apresenta duplas ligações conjugadas. 
d) não sofre reação de hidrogenação. 
e) apresenta a função cetona. 
 
 
8. (Questão 76) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente cerca de 5% da 
população mundial sofre de depressão. Uma das substâncias envolvidas nesses distúrbios é o 
neurotransmissor serotonina, produzido no metabolismo humano a partir do triptofano. O 
processo metabólico responsável pela formação de serotonina envolve a reação química global 
representada pela equação não balanceada fornecida a seguir. 
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A reação de conversão de triptofano em serotonina ocorre em duas etapas metabólicas distintas. 
Com relação a essas duas substâncias e ao processo metabólico em que elas estão envolvidas, é 
correto afirmar que 
a) uma das etapas da conversão do triptofano em serotonina envolve a eliminação de um grupo 
amina. 
b) a serotonina apresenta função álcool. 
c) uma das etapas da conversão do triptofano em serotonina envolve a eliminação de um grupo 
carboxílico. 
d) por apresentarem ligações C = C em suas estruturas, as duas substâncias formam isômeros 
geométricos. 
e) apenas a serotonina apresenta anel aromático. 
 


