
 

 

 

QUESTÃO 01. (C5H24) O acidente do reator nuclear de 
Chernobyl, em 1986, lançou para a atmosfera grande 
quantidade de 38Sr90 radioativo, cuja meia-vida é de 28 
anos. Supondo ser este isótopo a única contaminação 
radioativa e sabendo que o local poderá ser considerado 
seguro quando a quantidade de 38Sr90 se reduzir, por 
desintegração, a 1/16 da quantidade inicialmente 
presente, o local poderá ser habitado novamente a 
partir do ano de 
 
a) 2014. 
b) 2098. 
c) 2266. 
d) 2986. 
e) 3000. 
 
QUESTÃO 02. (C5H17) A reação entre o ácido clorídrico e 
calcário é dada pela equação já balanceada: 
 

2HC   + CaCO3   CaC  2 +CO2  +  H2O 

O volume de CO2 obtido nas CNTP quando 5 gramas de 

calcário reagem HC   é: 
 
a) 22,4 L   
b) 11,2 L  
c) 5,6 L   
d) 2,5 L   
e) 1,12 L 
 
 
QUESTÃO 03. (C5H17) A obtenção de etanol a partir de 
sacarose por fermentação, pode ser representada pela 
seguinte equação: 
 
C12H22O11 + H2O   4C2H5OH + 4CO2 

 
Considerando que o etanol (C2H5OH) seja puro, calcule 
a massa (em Kg) de sacarose necessária para produzir 
um volume de 50 litros de etanol, suficiente para encher 
o tanque de um automóvel. 
 
Dados: Densidade do etanol = 0,8g/cm3 
 Massa molar do etanol = 46g/mol 
 Massa molar da sacarose = 342g/mol 
 
a) 74,3 Kg de sacarose 
b) 86,4 Kg de sacarose 
c) 92,4 Kg de sacarose 
d) 96,2 Kg de sacarose 
e) 102 Kg de sacarose 
 
QUESTÃO 04. (C5H17) Fosgênio, COCl2, é um gás 
venenoso. Quando inalado, reage com a água nos 
pulmões para produzir ácido clorídrico (HCl), que causa 
graves danos pulmonares, levando, finalmente, à 
morte: por causa disso, já foi até usado como gás de 
guerra. A equação química dessa reação é: 
 

COCl2 + H2O → CO2 + 2 HCl 
 
Se uma pessoa inalar 198 mg de fosgênio, a massa de 
ácido clorídrico, em gramas, que se forma nos pulmões, 
é igual a: 
 
a) 1,09 . 10-1.   
b) 1,46 . 10-1.  
c) 2,92 . 10-1.  
d) 3,65 . 10-2. 
e) 7,30 . 10-2. 
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