
 Natal, 04 de abril de 2011 



Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias  - QUÍMICA 



No final do século XVIII, o cientista francês Antoine-Laurent de Lavoisier, considerado o “pai da 

química moderna” escreveu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lei, à qual Lavoisier faz referência no texto, constitui um fundamento essencial para se 

compreender e representar as reações químicas. Essa Lei é conhecida como 

 

A) Lei das Proporções Múltiplas.  

B) Lei da Conservação de Energia.  

C) Lei da Conservação das Massas.  

D) Lei das Proporções Volumétricas.  
Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

13  

C 

A 12,5 

B 11,2 

C 66,1 

D 10,1 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              66,1 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Os aminoácidos, cujas propriedades determinam muitas de suas funções nos organismos 

vivos, são substâncias que dão origem às proteínas, compostos essenciais para a vida.  

O composto representado abaixo corresponde a um aminoácido, comercialmente conhecido 

como “alanina”  

 

CH3CH(NH2)CO2H 
 

De acordo com a estrutura desse composto e com os conceitos de ácido e de base de 

Bronsted e Lowry, a alanina pode apresentar  

 

A) comportamento anfótero, pois é capaz de doar e de receber íons H+.  

B) somente comportamento ácido.  

C) somente comportamento básico.  

D) comportamento neutro, pois não é capaz de doar e de receber íons H+. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

14  

A 

A 44,1 

B 26,8 

C 11,7 

D 17,2 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              44,1 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Suspeitou-se que um lote de sal de cozinha poderia estar contaminado com sais de prata (I) e 

sais de zinco (II). Com a finalidade de saber se existia contaminação e qual o tipo desta, um 

técnico de laboratório fez o seguinte teste:  

Dissolveu uma pequena quantidade do sal de cozinha em 300mL de água e introduziu na 

solução preparada um fio de cobre polido.  

Considerando os valores de potencial de redução padrão a seguir:  

 

Zn2+ + 2e-  Zn εo = -0,76 V  

Cu2+ + 2e- Cu εo = +0,34 V  

Ag+ + e-  Ag εo = +0,80 V  

 

pode-se afirmar que o teste permite identificar  

A) a contaminação pelos dois sais.  

B) a contaminação por sais de Zn (II).  

C) a contaminação por sais de Ag (I).  

D) nenhuma das contaminações. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

15  

C 

A 25,6 

B 32,1 

C 31,3 

D 10,9 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              31,3 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Segundo as teorias atuais da evolução, a vida não poderia ter se desenvolvido no planeta 

Terra sem a proteção fornecida pela camada de ozônio. Este se forma naturalmente a partir do 

oxigênio molecular. Tal transformação ocorre na estratosfera. A presença de fótons (com 

energia suficiente) provoca uma ruptura homolítica nas moléculas de oxigênio. Os átomos de 

oxigênio colidem com moléculas de oxigênio para formar ozônio. Uma quantidade de ozônio 

formado pode reagir com átomos de oxigênio e formar oxigênio molecular. Assim, o ozônio é 

formado e transformado continuamente de forma natural, num processo que atinge um 

equilíbrio dinâmico, o qual possibilita a existência de ozônio na estratosfera.  

Os processos químicos descritos no texto são corretamente representados em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

16  

D 

A 11,4 

B 24,7 

C 22,1 

D 41,8 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              41,8 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Leia o texto abaixo.  

 

Traquinagens etílicas.  

Análises de átomos de carbono flagram adulterações no processo de fabricação de bebidas 

alcoólicas.  

Nos últimos cinco anos pesquisadores brasileiros passaram a estudar o grau de adulteração 

em produtos nacionais e estrangeiros a partir de análise da quantidade existente, em seu 

conteúdo, da forma estável mais pesada do átomo de carbono denominado carbono 13 (13
6C), 

muito mais raro do que o leve carbono 12 (12
6C). A relação entre o número de átomos desses 

dois tipos de carbono pode denunciar a adoção de alguns procedimentos ilegais. De acordo 

com os ingredientes usados, cada produto apresenta uma assinatura padrão que reflete a 

proporção de átomos do escasso carbono 13 em relação aos átomos de carbono 12. Se numa 

amostra de bebida essa proporção se distancia de sua assinatura padrão, é sinal de que o 

produto foi alvo de alguma adulteração.  

 
Pivetta Marcos. Traquinagens etílicas. Revista Pesquisa FAPESP Dez 2003. [Adaptado]  

 

O teste descrito no texto se baseia na propriedade dos átomos de carbono conhecida como  

A) isotopia.  

B) isomeria.  

C) isotonia.  

D) isobaria.  
Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

17  

A 

A 33,5 

B 36,9 

C 10,7 

D 18,8 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              33,5 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Para se construir um determinado dispositivo eletrônico, precisa-se de um material que possa 

ser transformado com facilidade em fios condutores da eletricidade.  

No Quadro abaixo, estão relacionadas algumas características de materiais metálicos 

identificados como I, II, III e IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a construção do dispositivo eletrônico, deve ser utilizado o material identificado como  

A) IV.  

B) III.  

C) II.  

D) I.  

Material  Características  

I Apresenta elevada capacidade de voltar ao normal após ser esticado.  

II Apresenta alta ductibilidade.  

III Apresenta elevada maleabilidade.  

IV Apresenta alta dureza.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

18  

C 

A 8,7 

B 33,0 

C 47,8 

D 10,4 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              47,8 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A quantidade de nitrogênio na água, sob suas diversas formas compostas (orgânico, amoniacal, nitritos e 

nitratos), pode indicar uma poluição recente ou remota (menor ou maior tempo de contaminação). O 

nitrogênio segue um ciclo desde a formação de compostos orgânicos, até a formação de compostos com 

estados de oxidação 3-, 3+ e 5+ (estado de oxidação máximo).  

Sendo assim, é possível avaliar-se o grau de poluição pela concentração e pelo número de oxidação do 

nitrogênio no composto presente na água, quando não existem outros efeitos de contaminação que não seja 

nitrogênio de origem orgânica.  

Desejando-se tratar as águas contaminadas de quatro rios, com prioridade para o rio cujas águas 

apresentavam maior tempo de contaminação, foram realizados testes em amostras de água dos quatro rios, 

cujos resultados se mostram no Quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De acordo com o texto e as informações do Quadro, pode-se afirmar que o rio a ter primeiramente suas 

águas tratadas, por apresentar o maior tempo de contaminação, é o identificado como  

A) II.  

B) III.  

C) I.  

D) IV. 

RIO Forma da maior fração do nitrogênio total 

I NH3  

II NO-
2  

III NO-
3  

IV Nitrogênio orgânico  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

19  

B 

A 8,8 

B 40,4 

C 29,1 

D 21,7 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              40,4 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



O etóxi-etano (éter comum), usado como anestésico em 1842, foi substituído gradativamente 

por outros anestésicos em procedimentos cirúrgicos. Atualmente, é muito usado como solvente 

apolar nas indústrias, em processos de extração de óleos, gorduras, essências, dentre outros.  

A estrutura do éter comum que explica o uso atual mencionado no texto é  

 

A) CH3-CH2-CH2-CH2-OH.  

B) CH3-CH2-O-CH2-CH3.  

C) CH3-CH2-CH2-CHO.  

D) CH3-CH2-CH2-CO2H. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

20  

B 

A 20,7 

B 52,6 

C 14,3 

D 12,3 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              52,6 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A mineração do calcário no Rio Grande do Norte, embora seja uma atividade que se destaca 

no Setor da Economia Local, gerando empregos, renda e crescimento econômico para o 

Estado, também apresenta vários riscos ambientais. A cal (óxido de cálcio), que é obtida pela 

decomposição térmica do calcário (fundamentalmente carbonato de cálcio), mesmo 

apresentando numerosas aplicações na Indústria, na Agricultura, dentre outras, emite dióxido 

de carbono para a atmosfera, conforme se observa na equação a seguir, que representa a 

decomposição do carbonato de cálcio.  

 

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)  

 

Com a decomposição de 400kg de calcário, se emitem para a atmosfera  

 

A) 22 kg de CO2.  

B) 44 kg de CO2.  

C) 88 kg de CO2.  

D) 176 kg de CO2. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

21  

D 

A 18,0 

B 23,3 

C 19,8 

D 38,8 

DUPLAS OU BRANCAS  0,1 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              38,8 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A toxina botulínica (a mesma substância com que se produz o botox, usado no tratamento 

antirruga) vem sendo estudada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com o 

objetivo de se diminuir a intensidade dos movimentos feitos pelo estômago e tornar a digestão 

mais lenta, em casos de obesidade crônica. A toxina é produzida por determinadas bactérias, 

cuja reprodução é inibida por pH inferior a 4,5, por temperatura próxima a 1000C e pela 

presença de nitritos e nitratos como aditivos.  

 

Sendo assim, para produzir a toxina botulínica, em um meio de cultivo dessas bactérias, a 

concentração de íons H+ deve estar entre  

 

A) 10-3 e 10-4 mol/L. C) 0 e 10-4 mol/L.  

B) 10-1 e 10-2 mol/L. D) 10-5 e 10-6 mol/L. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

22  

D 

A 24,7 

B 16,7 

C 25,2 

D 33,2 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              33,2 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Leia o texto abaixo:  

 

Para reciclar sucata de alumínio, basta aquecê-la até a temperatura de fusão do alumínio, que 

é de 660 oC. O alumínio derretido é transformado em lingotes, que são vendidos às indústrias 

que o usam. Às vezes, vem ferro junto com o alumínio. Para separá-lo, usa-se um ímã, antes 

de jogar a sucata de alumínio no forno de fusão. Quando a sucata de alumínio é de latas de 

refrigerante, a gente precisa prensar um monte de latas para formar um pacote menor. É que 

as latas são de alumínio muito fino e na temperatura do forno de fusão seriam atacadas pelo 

oxigênio do ar. O alumínio formaria óxido de alumínio e perderíamos todo o alumínio. Quando 

as latas estão prensadas, o oxigênio não chega lá tão facilmente e o alumínio derrete antes de 

ser atacado pelo oxigênio.  
 

Texto adaptado: Tele-curso 2000, Química, Aula 24.  

 

 

Do ponto de vista da Cinética, prensar as latas de alumínio diminui a velocidade da reação 

porque diminui  

 

A) a energia de ativação do complexo ativado da etapa lenta, no mecanismo da reação.  

B) a concentração do alumínio na etapa lenta, no mecanismo da reação.  

C) a superfície de contato entre o metal e o oxigênio.  

D) a concentração de oxigênio. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

23  

C 

A 11,7 

B 8,8 

C 54,1 

D 25,3 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              54,1 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Leia as informações contidas na tirinha abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos por ter propriedades básicas 

é  

A) NaF.  

B) CaCl2.  

C) Mg(OH)2.  

D) CH3COOH. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   

ALTERNATIVA CORRETA                

24  

C 

A 17,3 

B 17,5 

C 50,8 

D 14,4 

DUPLAS OU BRANCAS  0,0 

ÍNDICE DE ACERTO (%)              50,8 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



(%) de 

respostas na 

alternativa: 

NÚMERO DA QUESTÃO   ALTERNATIVA CORRETA                

13  

C 

14  

A 

15  

C 

16  

D 

17  

A 

18  

C 

19  

B 

20  

B 

21  

D 

22  

D 

23  

C 

24  

C 

A 12,5 44,1 25,6 11,4 33,5 8,7 8,8 20,7 18,0 24,7 11,7 17,3 

B 11,2 26,8 32,1 24,7 36,9 33,0 40,4 52,6 23,3 16,7 8,8 17,5 

C 66,1 11,7 31,3 22,1 10,7 47,8 29,1 14,3 19,8 25,2 54,1 50,8 

D 10,1 17,2 10,9 41,8 18,8 10,4 21,7 12,3 38,8 33,2 25,3 14,4 

DUPLAS OU 

BRANCAS  
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

ÍNDICE DE 

ACERTO (%)              
66,1 44,1 31,3 41,8 33,5 47,8 40,4 52,6 38,8 33,2 54,1 50,8 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



PROVA DISCURSIVA DE QUÍMICA 



O ácido nítrico (HNO3) é uma substância de importância econômica na indústria e muito 

utilizada nos laboratórios. Na produção do ácido nítrico pelo método de Ostwald, a 

amônia anidra (NH3) é oxidada a óxido nítrico (NO) pelo oxigênio (O2), a 850oC e 5 atm 

de pressão, com a ajuda de catalisadores de platina e ródio. O óxido nítrico (NO) se faz 

reagir com o oxigênio do ar para formar dióxido de nitrogênio (NO2). Este é absorvido em 

água, em presença de oxigênio, formando o ácido nítrico (HNO3).  

 

Em relação ao processo de obtenção do ácido nítrico:  

 

A) Escreva a equação da reação do dióxido de nitrogênio (NO2) com a água (H2O) e 

o oxigênio (O2) para formar o ácido nítrico (HNO3).  

 

B) Considere a reação abaixo:  

 

2NO(g) + O2(g)  2NO2(g)  ΔH = -32,2kcal a 298K  

 

A produção de NO2(g) é favorecida com resfriamento ou com aquecimento? 

Justifique. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 05 – O QUE ESPERAR? 

COMPETÊNCIA: Apropriar-se de conhecimentos da Química para, em situações-

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Caracterizar materiais ou substâncias, identificando 

etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua 

obtenção ou produção.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Relação da Química com as Tecnologias, a Sociedade e o 

Meio Ambiente. Obtenção do ácido nítrico. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 05 - EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA  

 
A) 4NO2(g) +2H2O(l) + O2(g) 4HNO3(l) 

 

OBS. Considerar a seta dupla  

 
B) A produção do NO2(g) é favorecida com o resfriamento. Por ser a reação de formação 

do NO2(g) um processo exotérmico (libera energia em forma de calor), o equilíbrio se 

favorece (se desloca) no sentido da produção de NO2, pela diminuição da temperatura, de 

acordo com o princípio de Le Chatelier. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



VESTIBULAR 2011 - CORREÇÃO EFETIVA  -   QUÍMICA 

NOTA NA QUESTÃO 5

Nota

D
e

n
s
id

a
d

e

Média =        2.53 

D. Padrão =  2.63 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     10196

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
.0

0
0

.0
5

0
.1

0
0

.1
5

0
.2

0
0

.2
5

0
.3

0
32.3 % ( 3289 )

10.8 % ( 1100 )
11.4 % ( 1161 )

19.3 % ( 1972 )

6.2 % ( 634 )

2.7 % ( 279 )

6.6 % ( 672 )

3.6 % ( 362 )

2.3 % ( 239 )

3.2 % ( 323 )

1.6 % ( 165 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 

QUESTÃO 05 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 
3289 32,3 

Nota: 0,01 - 0,25 2467 24,2 

Nota: 0,26 - 0,50 
2679 26,3 

Nota: 0,51 - 0,75 1107 10,9 

Nota: 0,76-1,0 
654 6,4 

NOTA MÉDIA 0,25 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A seguir se fornecem informações sobre duas substâncias.  

O álcool metílico, ou metanol, é uma substância tóxica, que pode causar cegueira e até 

a morte quando ingerido, inalado ou absorvido pela pele em determinada quantidade, 

como aconteceu em Salvador no início de 1999, quando 40 pessoas morreram devido ao 

consumo de aguardente contaminada com metanol. Esse tipo de álcool é usado como 

solvente, como combustível ecológico e na síntese de compostos orgânicos.  

O álcool etílico, ou etanol (também um álcool), tem aplicação na indústria de bebidas, e 

é usado como solvente e como combustível ecológico.  

Sobre essas substâncias responda:  

 
A) Uma pessoa encontrou dois frascos, cada um com um rótulo no qual aparecia 

somente a palavra ÁLCOOL, sendo que um continha etanol e o outro metanol. 

Escreva as fórmulas estruturais do metanol e do etanol, que devem ser colocadas 

nos frascos a fim de diferenciá-los e evitar um acidente.  

 

B) O metanol é uma substância que, nas condições ambientais de 25oC e 1 atm, se 

apresenta como um líquido e não como um gás ou um sólido. Baseando-se na sua 

composição e estrutura, explique esse comportamento do metanol nas condições 

dadas.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 06 – O QUE ESPERAR? 

COMPETÊNCIA: Entender métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais e 

aplicá-los em diferentes contextos.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Relacionar propriedades físicas, químicas ou 

biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se 

destinam.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Compostos de Carbono. Compostos orgânicos oxigenados. 

Estrutura e propriedades. 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 06 - EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA  

 

 A) Etanol (H3C - CH2OH) e Metanol (CH3OH).  

 

B) Por ser a molécula polar, as interações são do tipo dipolo-dipolo, reforçadas pelas 

pontes de hidrogênio. São interações suficientemente fortes como para garantir a união 

entre as moléculas e o estado líquido.  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



VESTIBULAR 2011 - CORREÇÃO EFETIVA  -   QUÍMICA 

NOTA NA QUESTÃO 6

Nota

D
e

n
s
id

a
d

e

Média =        2.11 

D. Padrão =  2.58 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     10196

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
.0

0
.1

0
.2

0
.3

0
.4

0
.5

53.8 % ( 5485 )

0.9 % ( 87 )

4.9 % ( 501 )

0.9 % ( 87 )

24.7 % ( 2519 )

2.1 % ( 212 )

5.6 % ( 571 )

2.1 % ( 219 )

3.9 % ( 397 )

0.6 % ( 60 ) 0.6 % ( 58 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 

QUESTÃO 06 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 
5485 53,8 

Nota: 0,01 - 0,25 
601 5,9 

Nota: 0,26 - 0,50 2805 27,5 

Nota: 0,51 - 0,75 
862 8,5 

Nota: 0,76-1,0 
443 4,3 

NOTA MÉDIA 0,21 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



A “Química Verde” , isto é, a química das transformações que ocorrem com o mínimo de 

impacto ambiental, está baseada em doze princípios. Dois desses princípios dizem 

respeito:  

Princípio 1 - À economia atômica, ou seja, processos realizados com a maior 

porcentagem de átomos de reagentes incorporados ao produto desejado e  

Princípio 2 - À síntese de produtos menos perigosos à saúde humana e ao ambiente.  

Um processo reportado na literatura científica, como exemplo de Química Verde, é a sí 

ntese do ácido adípico, substância muito utilizada na fabricação de nylon. No quadro 

abaixo, estão representados os processos de síntese tradicional do ácido adípico e uma 

síntese verde dessa substância.  

 

CONTINUA... 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Síntese Tradicional do ácido adípico (Síntese Marrom):  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA... 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Síntese Verde:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Química Nova.”Green Chemistry”. Os 12 Princípios da Química Verde e sua inserção nas atividades de 

Ensino e de Pesquisa. Disponível em:<www.scielo.br/scielo.php>. Acesso em: 11 ago. 2010.  

 

 
Por que se pode afirmar que a síntese verde do ácido adípico, se comparada com a 

síntese tradicional, cumpre cada um dos dois princípios citados no texto?  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 07 – O QUE ESPERAR? 

COMPETÊNCIA: Apropriar-se de conhecimentos da Química para, em situações-

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Caracterizar materiais ou substâncias, identificando 

etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua 

obtenção ou produção.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Representação das transformações químicas. Aspectos 

quantitativos das reações químicas. 

 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 07 - EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA  

Princípio 1  

Na Síntese Verde, existe maior economia atômica, pois um maior número de átomos dos 

reagentes se incorpora ao produto final.  

 

Princípio 2 

A Síntese Verde é um processo que oferece menos danos ao meio ambiente, pois não 

produz substâncias nocivas, tais como o dióxido de Carbono e o composto de Nitrogênio, 

poluentes do ambiente.  

 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



VESTIBULAR 2011 - CORREÇÃO EFETIVA  -   QUÍMICA 

NOTA NA QUESTÃO 7

Nota
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Média =        2.38 

D. Padrão =  2.6 

Mínimo =      0 

Máximo =     10 

Provas =     10196
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7.5 % ( 761 )

6.8 % ( 695 ) 7 % ( 715 )

5.5 % ( 561 )

3.8 % ( 384 )

1.5 % ( 158 )

0.4 % ( 43 )

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 

QUESTÃO 07 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 3563 34,9 

Nota: 0,01 - 0,25 
2847 27,9 

Nota: 0,26 - 0,50 1925 18,9 

Nota: 0,51 - 0,75 1454 14,3 

Nota: 0,76-1,0 
407 4,0 

NOTA MÉDIA 0,24 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



Uma das formas de se analisar e tratar uma amostra de água contaminada com metais 

tóxicos como Cd(II) e Hg(II) é acrescentar à amostra sulfeto de sódio em solução aquosa 

(Na2S(aq)), uma vez que os sulfetos desses metais podem se precipitar e serem facilmente 

removidos por filtração.  

Considerando os dados a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CdS(s)  Cd2+
(aq) + S2-

(aq)  Kps = [Cd2+] . [S2-] 

 

A) Explique, baseado nos valores de Kps, qual sal se precipitará primeiro ao se adicionar 

o sulfeto de sódio à amostra de água contaminada?  

B) Suponha que a concentração de Cd2+ na amostra é de 4,4 x 10-8 mol/L. Calcule o valor 

da concentração de S2- a partir da qual se inicia a precipitação de CdS(s). 

Sal Constantes do produto de Solubilidade  

Kps (mol/L)2 25oC  

CdS  1,0 x 10-28  

HgS  1,6 x 10-54  

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 08 – O QUE ESPERAR? 

COMPETÊNCIA: Apropriar-se de conhecimentos da Química para, em situações-

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.  

 

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Caracterizar materiais ou substâncias, identificando 

etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua 

obtenção ou produção.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Água (Solubilidade). 

 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



QUESTÃO 08 - EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA  

 
A)  

Precipitará primeiro o HgS , pois seu valor de Kps indica que é menos solúvel.  

 

B) 

[S2-] =  Kps  =  1,0.10-28  = [S2-] = 2,3.10-21 mol/L  

 

 [Cd2+]     4,4.10-8 

 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



VESTIBULAR 2011 - CORREÇÃO EFETIVA  -   QUÍMICA 

NOTA NA QUESTÃO 8

Nota
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Média =        2.79 

D. Padrão =  3.29 
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Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 1, e assim 

sucessivamente para o eixo X.  



NÚMERO DA QUESTÃO - -> 

QUESTÃO 08 

Nº de candidatos (%) 

Nota: 0,00 (zero) 3908 38,3 

Nota: 0,01 - 0,25 2544 25,0 

Nota: 0,26 - 0,50 1416 13,9 

Nota: 0,51 - 0,75 950 9,3 

Nota: 0,76-1,0 1378 13,5 

NOTA MÉDIA 0,28 

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 



PROVA DISCURSIVA DE QUÍMCIA 

Desempenho Geral 



NÚMERO DA 

QUESTÃO - -> 

QUESTÃO 01 QUESTÃO 02 QUESTÃO 03 QUESTÃO 04 

Nº de 

candidato

s 

(%) 

Nº de 

candidato

s 

(%) 

Nº de 

candidato

s 

(%) 

Nº de 

candidato

s 

(%) 

Nota: 0,00 

(zero) 3289 32,3 5485 53,8 3563 34,9 3908 38,3 

Nota: 0,01 - 

0,25 2467 24,2 601 5,9 2847 27,9 2544 
25,0 

Nota: 0,26 - 

0,50 2679 26,3 2805 27,5 1925 18,9 1416 
13,9 

Nota: 0,51 - 

0,75 1107 10,9 862 8,5 1454 14,3 950 
9,3 

Nota: 0,76-1,0 654 6,4 443 4,3 407 4,0 1378 13,5 

NOTA MÉDIA 0,25 0,21 0,24 0,28 

Nota média na prova (por item):0,25 

Nota média na prova (total):0,98         

Total de candidatos: 10.196      

Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 
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NOTA NA PROVA

Nota
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Fonte: Comissão Permanente do Vestibular, 2011. 

A análise do gráfico deverá ser 

feita  da seguinte forma: 

Para a primeira barra, o valor 

acumulado é a nota 0. A 

segunda barra o valor 

acumulado é a nota 0,5, e 

assim sucessivamente para o 

eixo X.  


