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Prova específica UERJ 2011 (Questão 6 a 10) 
 
1. (Questão 6) A irradiação de micro-ondas vem sendo utilizada como fonte de energia para 
determinadas reações químicas, em substituição à chama de gás convencional. 
Em um laboratório, foram realizados dois experimentos envolvendo a reação de oxidação do 
metilbenzeno com KMnO4 em excesso em excesso. A fonte de energia de cada um, no entanto, 
era distinta: irradiação de micro-ondas e chama de gás convencional. 
 
Observe, no gráfico abaixo, a variação da concentração de metilbenzeno ao longo do tempo para 
os experimentos: 

 
 
Observe, agora, a equação química que representa esses experimentos: 

 
Para o experimento que proporcionou a maior taxa de reação química, determine a velocidade 
média de formação de produto, nos quatro minutos iniciais, em g . L-1.min-1. Em seguida, calcule o 
rendimento da reação. 
 
2. (Questão 7) O cravo-da-índia e a noz-moscada são condimentos muito utilizados na culinária, e 
seus principais constituintes são, respectivamente, o eugenol e o isoeugenol. Observe suas 
fórmulas estruturais: 
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 Aponte o tipo de isomeria plana que ocorre entre essas duas moléculas e nomeie aquela que 
apresenta isomeria espacial geométrica. 
Em seguida, indique o número total de carbonos assimétricos formados na reação de adição de 
bromo molecular ao grupo alifático das duas moléculas. 
 
 
3. (Questão 8) A solução de HCl em água é capaz de conduzir corrente elétrica, mas sua solução 
em benzeno não apresenta condutividade. 
Classifique a ligação interatômica presente na molécula de HCl e explique a diferença de 
condutividade elétrica entre as duas soluções. 
 
 
4. (Questão 9) Na indústria, a polimerização do propeno por poliadição via radicais livres produz 
um polímero cuja unidade química repetitiva tem fórmula molecular C3H6. 
Considere a polimerização de 2800L de propeno nas seguintes condições: 
- temperatura: 77 ºC 
- pressão: 20 atm 
Considere, ainda, que o propeno apresente comportamento de gás ideal e seja completamente 
consumido no processo.  
Determine a massa, em gramas, de polímero produzido e escreva sua estrutura química em 
bastão. 
 
 
5. (Questão 10) Metais nobres têm como característica o fato de serem pouco reativos. A platina, 
por exemplo, somente reage em presença de uma mistura de ácidos clorídrico e nítrico, conforme 
mostra a equação química não balanceada a seguir. 
 

 
 

Em um experimento, 1,17 g de platina foram consumidos em conjunto com os reagentes ácidos, 
totalmente ionizados, em uma solução de volume igual a 3,2 L. 
Calcule o pH inicial da solução e escreva a semirreação que representa o processo de oxidação. 
 
 
 
 


