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Prova específica UERJ 2014 (Questão 6 a 10) 
 
1. (Questão 6) A adrenalina é um hormônio neurotransmissor produzido pelo organismo sob 
determinadas condições. Observe sua fórmula estrutural: 
 

 
Indique o número de isômeros opticamente ativos da adrenalina e apresente a fórmula estrutural 
do produto da sua reação de desidratação intramolecular. 
 
 
2. (Questão 7) A ionização do ácido fluoretanoico é representada pela seguinte equação química: 

 
Considere uma solução aquosa com concentração desse ácido igual a 0,05 mol.L-1 e grau de 
ionização de 20%. 
Calcule o pH desta solução e a constante de equilíbrio da reação de ionização. 
 
 
3. (Questão 8) Os ácidos carboxílicos e os fenóis são substâncias orgânicas com caráter ácido. 
Apesar de os ácidos carboxílicos possuírem, em geral, valores de pKa menores que os dos 
fenóis, o ácido benzoico apresenta pKa igual a 4,21, enquanto o 2,4,6-trinitrofenol apresenta pKa 
igual a 0,38. Escreva a fórmula estrutural deste fenol e justifique sua acidez superior à do ácido 
benzoico. 
 
 
4. (Questão 9) Em condições ambientes, o cloreto de hidrogênio é uma substância molecular 
gasosa de fórmula HCl. Quando dissolvida em água, ioniza-se e passa a apresentar caráter ácido. 
Admita uma solução aquosa saturada de HCl com concentração percentual mássica de 36,5% e 
densidade igual a 1,2 kg.L-1. 
Calcule a concentração dessa solução, em mol.L-1, e nomeie a força intermolecular existente 
entre o HCl e a água. 
 
 
5. (Questão 10) A eletrólise da ureia, substância encontrada na urina, está sendo proposta como 
forma de obtenção de hidrogênio, gás que pode ser utilizado como combustível. Observe as 
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 semirreações da célula eletrolítica empregada nesse processo, realizado com 100% de 
rendimento:  

 
 
Considere as seguintes informações: 
1 - A ureia tem fórmula química CO(NH2)2 e sua concentração na urina é de 20 g.L-1. 
2 - Um ônibus movido a hidrogênio percorre 1 km com 100 g desse combustível. 
Apresente a reação global da eletrólise da ureia. Em seguida, calcule a distância, em quilômetros, 
percorrida por um ônibus utilizando o combustível gerado na eletrólise de dez mil litros de urina. 


