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Prova específica UERJ 2013 (Questão 1 a 5) 
 
1. O dióxido de zircônio se assemelha ao diamante, uma forma alotrópica do carbono, podendo 
substituí-lo na confecção de joias de baixo custo. Escreva a fórmula química do dióxido de 
zircônio, classifique o tipo de ligação interatômica dessa substância e nomeie um dos outros 
alótropos do carbono. 
 
 

2. A reação nuclear entre o  e um isótopo do elemento químico com maior energia de 
ionização localizado no segundo período da tabela de classificação periódica produz o isótopo 

e quatro partículas subatômicas idênticas.  Apresente a equação dessa reação nuclear e 
indique o número de elétrons do ruterfórdio (Rf) no estado fundamental. 
 
 
3. Em um experimento, foram misturadas duas soluções aquosas a 25 °C cada uma com volume igual 

a 500 mL. Uma delas tem como soluto o brometo de potássio na concentração de ; a 
outra tem como soluto o nitrato de chumbo II. 
A mistura reagiu completamente, produzindo uma solução saturada de brometo de chumbo II, cuja 

constante do produto de solubilidade, também a 25 °C, é igual a . 

Calcule a concentração, em , da solução inicial de nitrato de chumbo II e indique sua fórmula 
química. 
 
 
4. Considere uma reação de oxirredução espontânea entre as espécies químicas presentes nas 
seguintes semirreações de redução: 

 
Calcule o potencial-padrão, em volts, da reação de oxirredução e escreva a nomenclatura oficial 
do reagente orgânico dessa reação. 
 
 
5. Corantes e pigmentos são aditivos utilizados para dar cor a objetos. Os corantes são solúveis 
no meio, enquanto os pigmentos são insolúveis. 
Observe a fórmula estrutural da fluoresceína, insolúvel em água.  
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O sal orgânico monossódico formado a partir da reação química da fluoresceína com o hidróxido 
de sódio é usado, no entanto, como corante têxtil. 
Nomeie o grupo funcional da fluoresceína cuja reação formou esse sal. Em seguida, explique por 
que o sal orgânico monossódico apresenta maior solubilidade em água do que a fluoresceína. 


