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UERJ 2010 (Questão 6 a 10) 

 
6. O oxigênio gasoso pode ser obtido em laboratório por meio da decomposição térmica do 
clorato de potássio.  
Em um experimento, o gás foi produzido em um frasco A e recolhido em um frasco B que, 
inicialmente, continha apenas água. Observe o esquema: 

 
Ao final do experimento, verificaram-se as seguintes medidas no interior do frasco B: 
• Volume de gás recolhido: 123 mL 
• Temperatura interna: 27ºC 
• Pressão total no nível da água: 786,7 mmHg 
• Pressão de vapor da água: 26,7 mmHg 
Determine a massa de oxigênio gasoso, em gramas, recolhida no frasco B, e apresente a 
equação química completa e balanceada correspondente a sua obtenção.  
 
 
7. Dois alcoóis isômeros de fórmula molecular C5H12O e com cadeia carbônica normal, quando 
desidratados em condições adequadas, formam em maior proporção um mesmo composto X. 
O composto X, quando oxidado com uma solução de permanganato de potássio aquecida e 
acidulada, forma os compostos Y e Z. 
Identifique o tipo de isomeria plana existente nos dois alcoóis e cite o nome oficial do composto de 
maior caráter ácido produzido na oxidação de X. 
 
 
8. Após o consumo de elevada quantidade de bebida alcoólica, uma pessoa bebeu vários copos 
de água com o objetivo de diminuir a acidez estomacal provocada pelo etanol.  
Observe os valores das constantes de ionização do etanol e da água nas condições em que 
foram ingeridos: 

 
Tendo em vista o caráter ácido-base do etanol e da água, indique se a opção de beber vários 
copos de água para amenizar a acidez estomacal foi adequada, justificando sua resposta. Em 
seguida, escreva a equação química que representa o equilíbrio ácido-base entre o etanol e a 
água. 
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9. O biodiesel, constituído basicamente por um éster, é obtido a partir da reação entre um 
triacilglicerol e um álcool. Analise o esquema: 

 
Industrialmente, para aumentar a produção de biodiesel, utiliza-se álcool em quantidade muito 
superior à proporção estequiométrica da reação. 
Com base no equilíbrio químico da reação, explique por que quantidades elevadas de álcool 
aumentam o rendimento do processo industrial. Indique, também, o nome oficial do éster que 
contém cinco átomos de carbono formado a partir do etanol. 
 
 
10. A célula a combustível é um tipo de pilha que gera energia elétrica a partir da reação química 
entre os gases hidrogênio e oxigênio, como mostra o esquema: 

 
Para seu funcionamento ininterrupto, a célula precisa ser continuamente alimentada com o 
oxigênio do ar e com o gás hidrogênio proveniente da seguinte reação química: 

  

 
 

Considere os valores abaixo, relativos ao funcionamento da célula sob condições-padrão: 

 
 
Calcule a força eletromotriz, em volts, da célula a combustível e a variação de entalpia, em kJ, da 
reação de obtenção do hidrogênio. 
 


