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Prova específica UERJ 2013 (Questão 6 a 10) 
 
1. (Questão 6) A equação química abaixo representa a reação da produção industrial de gás 
hidrogênio. 

H2O (g) + C (s) → CO (g) + H2 (g) 

Na determinação da variação de entalpia dessa reação química, são consideradas as seguintes 
equações termoquímicas, a 25 °C e 1 atm: 

H2 (g) + O2 (g) → H2O (g) ΔHo = − 242,0 kJ 

C (s) + O2 (g) → CO2 (g) ΔHo = − 393,5 kJ 

O2 (g) + 2 CO (g) → 2 CO2 (g) ΔHo = − 477,0 kJ 

Calcule a energia, em quilojoules, necessária para a produção de 1 kg de gás hidrogênio e 
nomeie o agente redutor desse processo industrial. 
 
 
2. (Questão 7)  Observe os diagramas de mudança de fases das substâncias puras A e B, 
submetidas às mesmas condições experimentais. 

 
 

Indique a substância que se funde mais rapidamente. Nomeie, também, o processo mais 
adequado para separar uma mistura homogênea contendo volumes iguais dessas substâncias, 
inicialmente à temperatura ambiente, justificando sua resposta. 
 
 
3. (Questão 8) O cobre metálico é obtido a partir do sulfeto de cobre I em duas etapas 
subsequentes, representadas pelas seguintes equações químicas: 

Etapa 1: 2 Cu2S (s) + 3 O2 (g) → 2 Cu2O (s) + 2 SO2 (g) 

Etapa 2: Cu2O (s) + C (s) → 2 Cu (s) + CO (g) 

Em uma unidade industrial, 477 kg de Cu2S reagiram com 100% de rendimento em cada uma das 
etapas. 
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 Nomeie os dois gases formados nesse processo. Em seguida, calcule o volume, em litros, de 
cada um desses gases, admitindo comportamento ideal e condições normais de temperatura e 
pressão. 
 
 
4. (Questão 9)  Para prevenção do bócio, doença causada pela falta de iodo no organismo, 
recomenda-se a adição de 0,005%, em massa, de iodato de potássio ao sal de cozinha. O iodato 
de potássio é produzido pela reação entre o iodo molecular e o hidróxido de potássio, que forma 
também água e iodeto de potássio. 
Escreva a equação química completa e balanceada para a obtenção do iodato de potássio e 
determine a massa, em gramas, do íon iodato presente em 1 kg de sal de cozinha. 
 
 
5. (Questão 10) O paládio é um elemento químico muito empregado como catalisador em reações 
de hidrogenação, uma vez que pode adsorver 900 vezes seu volume em gás hidrogênio. 
Em um experimento, foi realizada a hidrogenação parcial de 12,24 g de pent-2-ino, obtendo-se 
uma mistura de dois isômeros. 
Considerando a densidade do hidrogênio igual a 0,08 g.L-1 e a do paládio igual a 12,0 g.mL-1, 
calcule a massa de paládio, em gramas, necessária para adsorver todo o hidrogênio consumido 
nessa reação. 
Em seguida, apresente as fórmulas espaciais em bastão dos isômeros formados. 


