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Prova específica UERJ 2012 (Questão 6 a 10) 
 
1. (Questão 6) O óleo extraído da casca da canela é constituído principalmente pela molécula que 
possui a seguinte fórmula estrutural: 

 
Nomeie a função à qual essa molécula pertence. Apresente, também, a fórmula estrutural da 
substância orgânica formada na oxidação do grupo carbonila dessa molécula. 
 
 
2. (Questão 7) Em um experimento pioneiro, a cientista Marie Curie isolou a forma metálica do 
elemento químico rádio, por meio da eletrólise ígnea com eletrodos inertes do cloreto de rádio. 
Nomeie o tipo de ligação interatômica presente no cloreto de rádio e escreva a equação química 
que representa a eletrólise desse elemento. 
 
 
3. (Questão 8) Em um experimento, uma amostra de 10mL de um produto químico comercial que 
contém hidróxido de cálcio foi completamente neutralizada por 5mL de solução aquosa de ácido 
clorídrico com concentração igual a 0,01 mol.L-1. 
Escreva a equação química completa e balanceada dessa reação de neutralização. Em seguida, 
calcule a concentração, em g.L-1, de hidróxido de cálcio presente na amostra do produto 
comercial. 
 
 
4. (Questão 9) O açúcar invertido é composto por uma mistura de glicose e frutose; já o açúcar 
comum é constituído somente por sacarose. A solução aquosa do açúcar invertido mantém-se no 
estado líquido sob condições ambientes, pois possui menor temperatura de congelamento do que 
a do açúcar comum.  
Observe a equação química que representa a produção do açúcar invertido: 
 

 
 
Em um processo de fabricação de açúcar invertido, a velocidade da reação foi medida em função da 
concentração de sacarose, uma vez que a concentração de água não afeta essa velocidade.  
O gráfico abaixo indica os resultados obtidos:  
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Determine a constante cinética dessa reação. Em seguida, aponte o fator responsável pela menor 
temperatura de congelamento da solução aquosa de açúcar invertido. 
 
 
5. (Questão 10) A análise elementar de 2,8 g de uma substância orgânica desconhecida, no estado 
gasoso e com comportamento ideal, produziu 8,8 g de dióxido de carbono e 3,6g de água pela reação 
de combustão completa. A massa dessa substância orgânica, a 1atm e 27ºC, ocupa o volume de 
1,2L. Sabendo-se que essa substância apresenta isômeros espaciais, determine sua fórmula 
molecular e escreva as estruturas dos estereoisômeros correspondentes. 
 
 
 

 

  


