
CONCURSO DOCENTE 2016 

QUESTÕES DISCURSIVAS – QUÍMICA 

 

1ª QUESTÃO  

O isótopo 222 do gás nobre Radônio, presente na família radioativa do Urânio-238, saiu da 

obscuridade e se tornou motivo de preocupação como agente poluidor de ambientes fechados.  

Embora seja um gás nobre e, portanto, inerte, é radioativo e possui meia-vida de apenas 3,82 

dias. Além disso, ao emitir um raio α, se transforma num isótopo do Polônio, que não é gasoso 

nem inerte.  

Uma vez nos pulmões, o Polônio (meia-vida de 3 

meses) também emite raios α transformando-se num 

isótopo radioativo do Chumbo. 

 Segundo a agência de proteção ambiental dos 

EUA, a concentração considerada como "alerta" para 

este gás no interior das residências é de 5 pCi/L (1 pCi = 

10-12 Ci).  

Cerca de 2% das residências nos Estados 

Unidos apresentam concentrações de Radônio iguais ou 

superiores a 8 pCi/L. Para este tipo de residências, é 

recomendado vedar rachaduras no piso e abrir bem as 

janelas para promover uma troca gasosa, expulsando o 

excesso deste gás. 

 

a) Escreva a equação nuclear que representa a transformação do Radônio em Polônio; 

 RESPOSTA 

 86Rn222   →   2 4   +   84Po218 

 

b) Um paciente, morador de uma residência com alto teor de Radônio, foi pesquisado e verificou-

se que a quantidade de Polônio radioativo em seus pulmões emitia 320 pCi.  Quanto tempo será 

necessário para que a radiação proveniente do Polônio se reduza para  5 pCi? 

RESPOSTA 

a = a0/2x 

2x = a0/a = 320/5 = 64 = 26  

x = 6 (passaram-se 6 meias-vidas)  

 

T = x.MV 

T = 6 . 3 = 18 meses ou 1,5 anos. 

 

2ª QUESTÃO  

O gás cloro, proveniente de um gerador de gases em laboratório, foi borbulhado em 2 

tubos de ensaio: o tubo A contendo solução de hidróxido de sódio e o tubo B contendo água 

gelada.  



 A solução em A foi capaz de transformar cátions manganoso em dióxido de manganês e a 

solução em B, ao reagir com solução de iodeto, formou uma solução aquosa de iodo.  

a) Apresente as equações químicas balanceadas ao se borbulhar cloro nos tubos A e B. 

RESPOSTA 

Tubo A: Cl2 (g)  +  2NaOH(aq)    NaCl(aq)     +  NaClO(aq)   +  H2O(L) 

Tubo B: Cl2 (g) +  +  H2O (gelada)    HClO(aq)     +  H+
(aq)   + Cl1-

(aq) 

 

b) A solução em B, incolor, ao reagir com solução de KI forma iodo molecular. A este sistema foi 

adicionado CCl4 sob agitação, seguido por um período de repouso. 

Explique, com base nas Forças de Interação Intermoleculares, a composição e a disposição das 

fases. 

RESPOSTA 

O Iodo, I2, apolar, é pouco solúvel em meio aquoso e se apresentará com coloração 

castanho/marrom. Após a adição do CCl4, e agitação, o I2 se dissolve quase que completamente 

nesse solvente, adquirindo uma coloração rósea/violeta. I2 e CCl4 são muito apolares e interagem 

entre si por Ligações de Dipolo Induzido. O CCl4, por ser mais denso forma uma fase na parte 

inferior do Tubo. Na parte superior, permanece a fase aquosa com resíduo de I2 solubilizado. 

 

3ª QUESTÃO  

  As análises de rendimento dos processos químicos geram uma importante variável de 

resposta durante as etapas de otimização cinética do processo industrial. Geralmente, são 

realizadas por correlação entre a predição teórica e os valores obtidos nas etapas industriais em 

teste. 

Uma indústria de gases sofreu uma pane em seu aparato de eletrólise e precisou atender a 

uma demanda de entrega de gás hidrogênio, utilizando-se da reação de Zinco metálico puro com 

ácido muriático em excesso. 

Para caracterizar o rendimento desse processo alternativo, o laboratório de controle de 

qualidade utilizou uma amostra de 0,65 g de Zinco, tendo obtido, nas CNTP, o volume de 200 mL 

do gás desejado. 

 

a) Determine o rendimento do processo descrito. 

RESPOSTA 

Equação da reação: Zn(s)   +  2 HCl(aq) →  ZnCl2 (aq)  +  H2(g) 

Cálculo do volume teórico obtenível  de gás hidrogênio: 

Equação da reação: Zn(s)--------------- H2(g) 

   65 g-----------22,4L 

   0,65 g--------X L 

   X = 0,224 L 

Cálculo do rendimento por comparação entre o volume obtenível e os 200 mL de gás realmente 

obtidos: 

 0,224 L H2--------100% 

 0,2 L----------------Y % 

 Y = 89,3 % de rendimento 



b) Considerando que o gás de interesse precise ser purificado da presença de outras impurezas 

gasosas neutras, proponha um método de separação desses gases. 

RESPOSTA 

Método físico por liquefação fracionada ou destilação fracionada. Neste último caso, a mistura 

gasosa total precisaria ser resfriada até ao completa condensação. 

Ao admitirmos que não há gases ácidos ou alcalinos não podemos trazer como proposta a 

purificação por método químico, que seria a passagem por lavador de gases, em contracorrente 

com soluções líquidas de natureza alcalina (para remoção dos vapores ácidos), seguida por igual 

método de absorção só que com neutralização por passagem por solução ácida. 

 

4ª QUESTÃO  

Os ésteres de ácidos carboxílicos de baixo peso molecular são incolores, líquidos, voláteis 

com odor agradável e ligeiramente solúveis em água. Muitos são responsáveis pela fragrância e 

sabor de flores e frutas. 

O acetato de benzila é encontrado naturalmente em muitas flores e, consequentemente, 

amplamente utilizado nas perfumarias e cosméticos transmitindo aromas semelhantes aos de 

maçã e pera. 

 

a) Proponha uma rota sintética para o acetato de benzila partindo do benzeno, de compostos 

orgânicos com no máximo dois carbonos e de compostos inorgânicos. 

RESPOSTA 

 

Ou 

 

b) Partindo do acetato de benzila, represente a fórmula estrutural de um composto isômero de 

compensação. 

RESPOSTA 
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