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1. (Questão 16 - UNESP 23.06.2012) Considere a decomposição da água oxigenada, em 
condições normais, descrita pela equação: 

H2O2(l) → H2O(l) + ½ O2(g)                            ΔH = – 98,2 kJ/mol 

Com base na informação sobre a variação de entalpia, classifique a reação como exotérmica ou 
endotérmica e justifique sua resposta. Calcule a variação de entalpia na decomposição de toda a 
água oxigenada contida em 100 mL de uma solução aquosa antisséptica que contém água 
oxigenada na concentração de 3 g/100 mL. 
 
 
2. (Questão 17 - UNESP 23.06.2012) A imagem mostra uma transformação química que ocorre 
com formação de precipitado. Foram adicionadas a uma solução de íons (Ba2+), contida em um 
tubo de ensaio, gotas de uma solução que contém íons sulfato (SO4

2–).  

 
Escreva a equação completa dessa transformação química quando o cloreto de bário e o sulfato 
de magnésio, devidamente dissolvidos em água, são colocados em contato, e explique se a 
mesma imagem pode ser utilizada para ilustrar a transformação que ocorre se a solução de 
cloreto de bário for substituída por NaOH aq. 
 
 
3. (Questão 18 - UNESP 23.06.2012) Estudo de pesquisadores da Universidade Estadual 
Paulista, Unesp, em Presidente Prudente, abre a perspectiva de desenvolvimento de tecnologias 
que possibilitam capturar quimicamente o CO2 atmosférico, o principal gás de efeito estufa. Os 
pesquisadores brasileiros demonstraram que uma molécula denominada DBN, em determinadas 
condições de temperatura e pressão, associa-se ao dióxido de carbono, formando carbamato (1) 
e bicarbonato de DBN (2). O processo está esquematizado a seguir.  

(Unesp Ciência, dezembro de 2011. Adaptado.) 
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 Determine a fórmula molecular da DBN. Com base nas informações fornecidas pelo esquema da 
reação, e dado R = 0,082 L · atm · K–1 · mol–1, calcule o volume de CO2, em litros, que pode ser 
capturado na reação de 1 mol de DBN à temperatura de – 23 ºC e pressão de 1 atm. 
 
 
4. (Questão 16 - UNESP 18.12.2011) Considerando a utilização do etanol como combustível para 
veículos automotores, escreva a equação química balanceada da sua combustão no estado 
gasoso com O2(g), produzindo CO2(g) e H2O(g). Dadas para o etanol CH3CH2OH (g) a massa 
molar (g·mol–1) igual a 46 e a densidade igual a 0,80 g/cm3, calcule a massa, em gramas, de 
etanol consumida por um veículo com eficiência de consumo de 10 km/L, após percorrer 115 km, 
e o calor liberado em kJ, sabendo-se que o calor de combustão do etanol CH3CH2OH (g) é igual a 
−1 277 kJ/mol.  
 
 
5. (Questão 18 - 18.12.2011) Organismos vivos destoxificam compostos orgânicos halogenados, 
obtidos do meio ambiente, através de reações de substituição nucleofílica (SN). 

R – L + Nu: → R – Nu + L: 
Numa reação de SN, o 2-cloropentano reage com hidróxido de sódio em solução aquosa. O 
produto orgânico (A) dessa reação sofre oxidação na presença de permanganato de potássio em 
meio ácido, produzindo o produto orgânico (B). Escreva as equações simplificadas (não 
balanceadas) das duas reações, o nome do composto (A) e a função química do composto (B). 


