


Utilizando-se 1 kg de carbureto com 36% de impurezas, o volume de 
acetileno obtido, nas CNTP, em litros, é de aproximadamente

a) 0,224        b) 2,24        c) 26        d) 224        e) 260

11. O acetileno, gás utilizado em maçaricos, pode ser
obtido a partir do carbeto de cálcio (carbureto) de
acordo com a equação

CaC₂ + 2H₂O → Ca(OH)₂ + C₂H₂
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CaC2 = 64g/mol.

Como são 36% de impurezas, não utilizaremos 1kg mas 

sim 640g.

64g de CaC2 ---------- 22,4 litros

640g de CaC2 ---------- x litros

x = 224 litros
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12. O decaimento do tecnécio-99, um isótopo
radioativo empregado em diagnóstico médico, está
representado no gráfico fornecido a seguir.
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Uma amostra típica de tecnécio-99 usada em exames apresenta uma
atividade radioativa inicial de 2 × 107 desintegrações por segundo.
Usando as informações do gráfico, pode-se prever que essa amostra
apresentará uma atividade de 2,5 × 106 desintegrações por segundo
após, aproximadamente,

a) 3,5 horas. b) 7 horas. c) 10 horas. d) 18 horas. e) 24 horas.
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2 × 107

6 horas x 3 = 18 horas

1 × 107 0,5 × 107

5,0 × 106

2,5 × 106
6 horas 6 horas 6 horas
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a) ambas são polares, pois apresentam ligações polarizadas.
b) ambas são apolares, pois apresentam geometria linear.
c) apenas o CO2 é apolar, pois apresenta geometria linear.
d) ambas são polares, pois apresentam geometria angular.
e) apenas o SO2 é apolar, pois apresenta geometria linear.

13. As substâncias SO2 e CO2 apresentam moléculas
que possuem ligações polarizadas. Sobre as moléculas
destas substâncias é correto afirmar-se que
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14. Através da reação abaixo esquematizada, o ácido 
acetilsalicílico (AAS) sofre decomposição. Esse processo 
é identificado pelo odor característico de vinagre.

Podemos classificar esta reação como:
a) eliminação.
b) desidratação.
c) polimerização.
d) esterificação.
e) hidrólise.

9


