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ATENÇÃO:
1. Utilize somente caneta azul ou preta.
2. ESCREVA OU ASSINE SEU NOME SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.
3. O espaço que está pautado nas questões é para a sua REDAÇÃO FINAL.
4. Para RASCUNHO utilize somente a folha indicada como tal.
5. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO.
6. Ao final da prova, destaque e NECESSARIAMENTE leve consigo a FOLHA DE RASCUNHO.
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QUESTÃO 1 – O hidrogênio cada vez mais tem ganhado atenção na produção de energia. Recentemente, a
empresa britânica Intelligent Energy desenvolveu uma tecnologia que pode fazer a bateria de um smartphone
durar até uma semana. Nesse protótipo ocorre a reação do oxigênio atmosférico com o hidrogênio armazenado
produzindo água e energia.
a) Escreva a equação química da reação descrita acima e calcule a sua variação de entalpia a partir dos dados
abaixo.
Ligação

HH

HO

OO

Energia de ligação (kJ mol-1)

437

463

494

Reação:

Cálculo da
entalpia:

b) Um dos grandes problemas para o uso do gás hidrogênio como combustível é o seu armazenamento. Calcule o
volume ocupado por 20g de hidrogênio nas CNTP.

c) Atualmente, cerca de 96 % do gás hidrogênio é obtido a partir de combustíveis fósseis, como descrito nas
reações abaixo. Essa característica é considerada uma desvantagem para o uso do hidrogênio. Justifique essa
afirmativa.
Carvão:
Gás natural:

3

QUESTÃO 2 – O leite é uma das melhores fontes de cálcio disponível (200 mg de íons Ca2+ para cada 200 mL de
leite). Por isso, este alimento é essencial para a saúde dos ossos e dentes e seu consumo pode prevenir a
osteoporose, eventualmente.
a) Qual a concentração de íons cálcio em mol L-1 presente no leite?

b) O leite também é uma importante fonte de vitaminas, dentre elas a vitamina A. Qual a hibridação dos átomos
de carbono 1, 2, 3 e 4 na estrutura da vitamina A?

C1

C2

C3

C4

c) Atualmente a adulteração do leite está muito frequente, principalmente com a adição de formol (metanal),
ureia (diaminometanal) e água. Escreva as fórmulas estruturais do formol e da ureia.
Formol

Uréia
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