
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR 
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 2009.2 

EXPECTATIVAS DE RESPOSTAS 

QUÍMICA 
Questão1 
 
A) de acordo com a tabela vemos que o elemento de número atômico 20 é o cálcio (de 

distribuição eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2) e que o de número atômico 17 é o cloro (de 
distribuição eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5). Sendo assim, o cálcio cede dois elétrons e forma o 
íon Ca2+ enquanto o cloro recebe 1 elétron formando o íon Cl-, para completar o octeto. 
Conseqüentemente, a fórmula do composto será CaCl2 . 

B) Tendo cargas elétricas opostas, os cátions (metal) e os ânions (não metal) se atraem e se 
mantém unidos pela chamada ligação iônica. O nome do composto é cloreto de cálcio. 

 
 
Questão 2  
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B) Um balão volumétrico de 1 litro. 
 
C) Fazendo a equação de dissociação do sal temos que: 
 

Al2(SO4)3  → 2Al3+  +  3SO4
2- 

 

logo, para cada 0,1 mol de soluto teremos 0,2 mol de Al3+, portanto M=0,2 mol.L-1, e 0,3 mol 
SO4

2-, portanto M=0,3 mol.L-1. 
 
 
Questão 3 
 
O princípio de Avogadro estabelece que “gases quaisquer, ocupando o mesmo volume, nas 
mesmas condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de mols ou mesmo 
número de moléculas”. Portanto, a afirmativa (a) está incorreta. Quanto à alternativa (b) está 
correta visto que o gás C2H4 é o único que possui dois mols de carbono, enquanto os outros 
possuem apenas 1 mol. portanto o número de átomos de carbono do C2H4  será o dobro do 
número de átomos de carbono existente nos outros gases. 
 
 
Questão 4 
 
A) acido etanóico: CH3COOH;  
 
    3-metil-butanol: CH3CH(CH3)CH2CH2(OH) 
     
    O composto (III) é um éster 
 
B) O composto (III) será o presente na fase orgânica por ser o menos solúvel em água (não 

forma ligações de hidrogênio com ela). 


