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UERJ 2010 (Questão 1 a 5) 

 
1. A sequência simplificada abaixo mostra as etapas do decaimento radioativo do isótopo urânio-
238: 

 
 

Determine o número de partículas α e β emitidas na etapa III e identifique, por seus símbolos, os 
átomos isóbaros presentes na sequência. 
 
 
2. A análise da Classificação Periódica dos Elementos permite ao estudante fazer analogias entre 
átomos, íons e moléculas. Considere as seguintes espécies químicas:  

 

 
 
Dentre essas espécies, identifique os íons isoeletrônicos. Em seguida, apresente a fórmula 
estrutural plana do íon formado por um elemento químico do terceiro período da Classificação 
Períodica dos Elementos com estrutura idêntica à do amônio. 
 
 
3. O luminol é uma substância utilizada na investigação de vestígios de sangue. O íon ferro III 
presente no sangue catalisa a reação de conversão do luminol em 3-aminoftalato, provocando a 
emissão de radiação luminosa por um determinado período de tempo. Observe a equação: 

 
 
Em um processo de busca de vestígios de sangue, no qual foram empregados 3,54 mg de 
luminol, observou-se a emissão de luz por 1 minuto. 
Admitindo-se que todo o luminol, cuja massa molar é de 177 g.mol-1, foi consumido durante a 
emissão luminosa, calcule a velocidade média de formação de água, em g.min-1, e indique o 
número de oxidação do átomo de carbono primário do 3-aminoftalato. 
 
 
4. Na natureza, os ácidos graxos insaturados encontrados em óleos vegetais ocorrem 
predominantemente na forma do isômero geométrico cis. Porém, quando esses óleos são 
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processados industrialmente, ou usados em frituras repetidas, forma-se o isômero trans, cujo 
consumo não é considerado saudável. Observe na tabela abaixo os nomes usuais e os oficiais de 
três ácidos graxos comumente presentes em óleos e gorduras. 

 
Em um laboratório, para identificar o conteúdo de três frascos, X, Y e Z, cada um contendo um 
desses ácidos, foram realizados vários testes. 
Observe alguns dos resultados obtidos:  
    • frasco X: não houve descoramento ao se adicionar uma solução de Br2 /CCl4; 
    • frasco Y: houve consumo de 2 mols de H2 (g) na hidrogenação de 1 mol do ácido; 
    • frasco Z: o ácido apresentou estereoisômeros. 
Escreva a fórmula estrutural espacial em linha de ligação do isômero do ácido oleico prejudicial à 
saúde. Em seguida, cite os nomes usuais dos ácidos presentes nos frascos X e Y. 
 
 
5. O íon cianeto é extremamente tóxico ao ser humano devido à sua capacidade de se combinar 
com o ferro presente na hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio para o sangue. A 
equação química a seguir representa um processo de remoção desse íon de águas poluídas. 

 

 
 
Em um tanque contendo um volume de solução aquosa de hidróxido de sódio igual a 1000 L, 
foram adicionados 25 mols de cianeto e cloro em quantidade suficiente para completar a reação. 
Admitindo-se que toda a base e o cianeto foram consumidos, calcule o pH inicial da solução 
aquosa de hidróxido de sódio e indique as fórmulas químicas dos compostos apolares formados 
no processo. 


