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 UNICAMP 2013 (Questão 1 a 4) 

 
1.  Na discussão atual sobre a sustentabilidade do planeta, o termo “3R” tem sido usado para se 
referir a práticas - Reutilizar, Reciclar e Reduzir - que podem ser adotadas para diminuir o 
consumo de materiais e energia na produção de objetos. 
a) Tendo em vista a sustentabilidade do planeta, ordene os verbos “reutilizar”, “reciclar” e 
“reduzir”, colocando em primeiro lugar a ação que levaria a uma diminuição mais significativa do 
consumo energético e material e, em último, a ação que levaria a uma diminuição menos 
significativa. 
b) Em um condomínio residencial há quatro grandes recipientes para receber, separadamente, 
metais, vidros, papéis e plásticos. Seria importante que houvesse outro recipiente, que até 
poderia ser menor, para receber outro tipo de material. Que material seria esse, sabendo-se que, 
do ponto de vista ambiental, ele é mais prejudicial que os outros mencionados? Explique por que 
esse material é muito prejudicial ao ambiente, quando aí descartado.   
 
 
2. O carro flex pode funcionar com etanol ou gasolina, ou com misturas desses combustíveis. A 
gasolina comercial brasileira é formada por uma mistura de hidrocarbonetos e apresenta, 
aproximadamente, 25 % de etanol anidro em sua composição, enquanto o etanol combustível 
apresenta uma pequena quantidade de água, sendo comercializado como etanol hidratado. 
a) Do ponto de vista das interações intermoleculares, explique, separadamente: (1) por que a 
gasolina comercial brasileira, apesar de ser uma mistura de hidrocarbonetos e etanol, apresenta-
se como um sistema monofásico; e (2) por que o etanol combustível, apesar de ser uma mistura 
de etanol e água, apresenta-se como um sistema monofásico. 
b) Em um tanque subterrâneo de gasolina comercial houve uma infiltração de água. Amostras do 
líquido contido no tanque, coletadas em diversos pontos, foram juntadas em um recipiente. 
Levando em conta as possíveis interações intermoleculares entre os componentes presentes no 
líquido, complete o desenho do recipiente na figura apresentada abaixo. Utilize, necessariamente, 
a legenda fornecida, de modo que fique evidente que houve infiltração de água. 

 

 
 
 
3. O glutamato monossódico (hidrogenoglutamato de sódio) utilizado para reforçar o aroma e o 
sabor de produtos alimentícios (umami) é um sal derivado do ácido glutâmico, um dos vinte 
aminoácidos essenciais.   
O nome sistemático desse aminoácido é ácido 2-aminopentanodioico. Ele pode ser descrito 
simplificadamente como “uma molécula formada por uma cadeia de cinco átomos de carbono com 
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duas extremidades de grupos carboxílicos e um grupo amino ligado ao carbono adjacente a um 
dos grupos carboxílicos”. 
a) A partir da descrição acima, escreva a fórmula estrutural do ácido glutâmico.  
b) Fazendo reagir o ácido glutâmico descrito acima com uma base, é possível preparar o 
hidrogenoglutamato de sódio. Escreva a equação química dessa reação de preparação do 
hidrogenoglutamato de sódio a partir do ácido glutâmico. 
 
 
4. Na década de 1960, desenvolveu-se um foguete individual denominado “Bell Rocket Belt", que 
fez grande sucesso na abertura das Olimpíadas de 1984. Simplificadamente, esse foguete 
funciona à base da decomposição de peróxido de hidrogênio contido no compartimento 2, onde 
ele é estável. Abrindo-se a válvula 3, o peróxido de hidrogênio passa para o compartimento 4, 
onde há um catalisador. Nesse compartimento, o peróxido se decompõe muito rapidamente, de 
acordo com a equação abaixo: 

 

 
Com base nessas informações, responda: 
a) No funcionamento do dispositivo há liberação ou absorção de energia? Justifique. 
b) Considerando a decomposição total de 68 quilogramas de peróxido de hidrogênio contidos no 
dispositivo, quantos metros cúbicos de gases são produzidos? Leve em conta que nas condições 
de uso do dispositivo o volume molar gasoso é de 0,075 m3  mol-1. 
 
 
 


