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 UNICAMP 2014 (Questão 9 a 16) 

 
1. (Questão 9) . Na tirinha abaixo, o autor explora a questão do uso apropriado da linguagem na 
Ciência. Muitas vezes, palavras de uso comum são utilizadas na Ciência, e isso pode ter várias 
consequências. 
 

 
(adaptado de www.reddit.com/r/funny/comments/1ln5uc/bear-troubles. Acessado em 10/09/2013.) 

 
a) De acordo com o urso cinza, o urso branco usa o termo “dissolvendo” de forma cientificamente 
inadequada. Imagine que o urso cinza tivesse respondido: “Eu é que deveria estar aflito, pois o 
gelo é que está dissolvendo!” Nesse caso, estaria o urso cinza usando o termo “dissolvendo” de 
forma cientificamente correta? Justifique. 
b) Considerando a última fala do urso branco, interprete o duplo significado da palavra “polar” e 
suas implicações para o efeito cômico da tirinha. 
 
 
2. (Questão 10) Na manhã de 11 de setembro de 2013, a Receita Federal apreendeu mais de 350 
toneladas de vidro contaminado por chumbo no Porto de Navegantes (Santa Catarina). O 
importador informou que os contêineres estavam carregados com cacos, fragmentos e resíduos 
de vidro, o que é permitido pela legislação. Nos contêineres, o exportador declarou a carga 
corretamente - tubos de raios catódicos. O laudo técnico confirmou que a porcentagem em massa 
de chumbo era de 11,5 %. A importação de material (sucata) que contém chumbo é proibida no 
Brasil. 
a) O chumbo presente na carga apreendida estava na forma de óxido de chumbo II. Esse chumbo 
é recuperado como metal a partir do aquecimento do vidro a aproximadamente 800 ºC na 
presença de carbono (carvão), processo semelhante ao da obtenção do ferro metálico em alto 
forno. Considerando as informações fornecidas, escreva a equação química do processo de 
obtenção do chumbo metálico e identifique o agente oxidante e o redutor no processo. 
b) Considerando que o destino do chumbo presente no vidro poderia ser o meio ambiente aqui no 
Brasil, qual seria, em mols, a quantidade de chumbo a ser recuperada para que isso não 
ocorresse? 
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3. (Questão 11) Quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, cerca de 90% do álcool ingerido é 
absorvido no trato digestivo, na primeira hora. Esse álcool passa para a corrente sanguínea e é 
metabolizado no fígado. Sua eliminação, no entanto, leva muito mais tempo e é isso que torna 
ilegal uma pessoa dirigir nessa condição.  
O gráfico abaixo mostra a concentração média de álcool no sangue em função do tempo, após 
um consumo rápido de 1, 2, 3 e 4 doses de destilado. 
a) De acordo com o gráfico, se uma pessoa ingere 4 doses de destilado, após quanto tempo a 
velocidade de metabolização do álcool será maior que a velocidade da absorção para a corrente 
sanguínea? 
Explique. 
b) Um teste do bafômetro realizado duas horas após a ingestão de destilado acusou a presença 
de 0,019 miligramas de álcool por litro de ar expirado por um condutor. Considerando essas 
informações, e as contidas no gráfico, determine quantas doses de destilado o condutor havia 
ingerido. Justifique. 
Dado: A proporção entre as concentrações de álcool (sangue: ar expirado) é de 2300:1. 

 
 
 
4. (Questão 12) Materiais poliméricos podem ter destinos diversos, que não seja o simples 
descarte em lixões ou aterros. A reciclagem, por exemplo, pode ser feita por reaproveitamento 
sob diversas formas. Na reciclagem secundária os diversos polímeros que compõem o descarte 
são separados e reutilizados na fabricação de outros materiais; já na reciclagem quaternária, o 
material é usado diretamente como combustível para gerar energia térmica ou elétrica. Considere 
uma embalagem de material polimérico composta por 18 g de PET (C10H8O4)n, 4 g de PEAD 
(C2H4)n e 0,1 g de PP (C3H6)n. 
a) Do ponto de vista ambiental, o que seria melhor: a reciclagem secundária ou a quaternária? 
Justifique sua escolha. 
b) Numa reciclagem quaternária, representada pela combustão completa da embalagem citada, a 
massa consumida de polímeros e oxigênio seria maior, menor ou igual à massa formada de gás 
carbônico e água? Justifique. 
 
 
5. (Questão 13) O policarbonato representado na figura abaixo é um polímero utilizado na 
fabricação de CDs e DVDs. O policarbonato, no entanto, foi banido da fabricação de mamadeiras, 
chupetas e vários utensílios domésticos, pela possibilidade de o bisfenol A, um de seus 
precursores, ser liberado e ingerido. De acordo com a literatura científica, o bisfenol A é suspeito 
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de vários malefícios para a saúde do ser humano. 
 

 
 
a) Em contato com alguns produtos de limpeza e no aquecimento em micro-ondas, o 
policarbonato pode liberar unidades de bisfenol A que contaminam os alimentos. Sabendo-se 
que um fenol tem uma hidroxila ligada ao anel benzênico, escreva a estrutura da molécula do 
bisfenol A que poderia ser liberada devido à limpeza ou ao aquecimento do policarbonato. 
b) Represente a fórmula estrutural do fragmento do polímero da figura acima, que justifica o uso 
do termo “policarbonato” para esse polímero. 
 
 
6. (Questão 14) Explosão e incêndio se combinaram no terminal marítimo de São Francisco do 
Sul, em Santa Catarina, espalhando muita fumaça pela cidade e pela região. O incidente ocorreu 
com uma carga de fertilizante em que se estima tenham sido decompostas 10 mil toneladas de 
nitrato de amônio. A fumaça branca que foi eliminada durante 4 dias era de composição 
complexa, mas apresentava principalmente os produtos da decomposição térmica do nitrato de 
amônio: monóxido de dinitrogênio e água. Em abril de 2013, um acidente semelhante ocorreu em 
West, Estados Unidos da América, envolvendo a mesma substância. 
Infelizmente, naquele caso, houve uma explosão, ocasionando a morte de muitas pessoas.  
a) Com base nessas informações, escreva a equação química da decomposição térmica que 
ocorreu com o nitrato de amônio. 
b) Dado que os valores das energias padrão de formação em kJ mol-1  das substâncias 
envolvidas são nitrato de amônio (-366), monóxido de dinitrogênio (82) e água (-242), o processo 
de decomposição ocorrido no incidente é endotérmico ou exotérmico? Justifique sua resposta 
considerando a decomposição em condições padrão. 
 
 
7. (Questão 15) A equação abaixo mostra o equilíbrio químico em meio aquoso de uma droga 
muito utilizada no tratamento de náuseas e vômitos e também como antialérgico. Essa droga, 
dependendo da finalidade, pode ser comercializada na sua forma protonada (A) ou na sua forma 
neutra (B).  
 

 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Provas de Vestibular 
 

UNICAMP 2014 
Química 

Professor: Allan Rodrigues 
 

 
a) Sabendo-se que em meio aquoso a constante de equilíbrio para essa equação é igual a 1,2 x 
10-9, qual espécie estaria em maior concentração no intestino (cujo pH é igual a 8): a protonada 
(A), a neutra (B) ou ambas estariam na mesma concentração? Justifique sua resposta com base 
em cálculos matemáticos. 
b) Supondo que a droga seria absorvida de forma mais completa e com melhor efeito terapêutico 
se fosse mais solúvel em lipídios, qual forma seria preferível numa formulação, a protonada ou a 
neutra? Justifique sua resposta em termos de interações intermoleculares. 
 
 
8. (Questão 16) A produção mundial de gás cloro é de 60 milhões de toneladas por ano. Um 
processo eletroquímico moderno e menos agressivo ao meio ambiente, em que se utiliza uma 
membrana semipermeável, evita que toneladas de mercúrio, utilizado no processo eletroquímico 
convencional, sejam dispensadas anualmente na natureza. Esse processo moderno está 
parcialmente esquematizado na figura abaixo. 
a) Se a produção anual de gás cloro fosse obtida apenas pelo processo esquematizado na figura 
abaixo, qual seria a produção de gás hidrogênio em milhões de toneladas? 
b) Na figura, falta representar uma fonte de corrente elétrica e a formação de íons OH-. Complete 
o desenho com essas informações, não se esquecendo de anotar os sinais da fonte e de indicar 
se ela é uma fonte de corrente alternada ou de corrente contínua. 
 
 


