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6. A planta Cannabis sativa possui vários componentes canabinoides, sendo que o princípio ativo
mais potente é o tetra-hidrocanabinol (THC). Nos últimos anos ocorreu um aumento significativo
tanto no interesse quanto na utilização do THC para fins medicinais. A fórmula estrutural do THC
está representada a seguir:
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A respeito dessa molécula foram feitas as seguintes observações:
I. Apresenta as funções orgânicas fenol e éster.
II. Possui três radicais metil e 1 radical pentil.
III. Possui três anéis aromáticos condensados.
IV. É uma cadeia insaturada e ramificada.
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As afirmativas corretas são:
A) I e II.
B) II e III.
C) II e IV.
D) I e IV.
Resolução: Alternativa C.
I. Incorreta. Apresenta as funções orgânicas fenol e éter.
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II. Correta. Possui três radicais metil e 1 radical pentil.
CH3 Metil

OH
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III. Incorreta. Possui um anel aromático.
CH3

OH

H3C
H3C

O

CH3

IV. Correta. É uma cadeia insaturada (apresenta duplas ligações) e ramificada (apresenta átomos
de carbonos terciários ramificados).
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7. Alguns balões foram preenchidos com diferentes gases. Os gases utilizados foram o hélio, o gás
carbônico, o metano e o hidrogênio. A massa molar aparente do ar é 28,96 g/mol e, segundo a Lei
de Graham, a velocidade com que um gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional
à raiz quadrada de sua massa molar.
Assinale a alternativa CORRETA do gás presente no balão que não irá flutuar em ar e do gás
presente no balão que murchará primeiro, respectivamente.
A) metano e hidrogênio.
B) hélio e gás carbônico.
C) metano e hélio.
D) gás carbônico e hidrogênio.
Resolução: Alternativa D.
Quanto maior a massa molar, maior a densidade relativa e, consequentemente, o gás que
apresentar esta característica não irá flutuar. Neste caso, trata-se do gás carbônico  CO2  .
M
d A, B  A
MB
4

28,96 

44 
dCO2 , ar 
28,96 
 dCO2 , ar  dCH4 , ar  dHe, ar  dH2 , ar
16 
dCH4 , ar 
28,96 

2

dH2 , ar 
28,96 
dHe, ar 

Quanto menor a massa molar do gás, maior a velocidade de efusão.
Como o gás hidrogênio apresenta a menor massa molar MH2  2 g / mol , sua velocidade de





efusão será maior e, consequentemente, o balão de gás hidrogênio murchará primeiro.

8. Observe a equação de formação de etanol a seguir:
2 Cgraf  3 H2 g   ½ O2 g   C2H6O  

Com base nas equações abaixo que resultam na reação de interesse, calcule o ∆H da reação
de formação do etanol.
I. Cgraf  O2 g   CO2 g 

ΔH  394 kJ / mol

II. H2 g   ½ O2 g   H2O  

ΔH   286 kJ / mol

III. C2H6O    3 O2 g   2 CO2 g   3 H2O  

ΔH  1368 kJ / mol

A) -278 kJ/mol.
B) -2048 kJ/mol.
C) -688 kJ/mol.
D) +294 kJ/mol.
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Resolução: Alternativa A.
Aplicando a lei de Hess, vem:
I. Cgraf  O2 g   CO2 g 

ΔHI  394 kJ / mol

II. H2 g   ½ O2 g   H2O  

(multiplicar por 2)

ΔHII   286 kJ / mol

III. C2H6O    3 O2 g   2 CO2 g   3 H2O  
2Cgraf  2O2 g   2CO2 g 
3
3H2 g  
O
 3H2O  
2 2 g 

(multiplicar por 3)

ΔHIII  1368 kJ / mol (inverter)
ΔHI  2   394 kJ / mol 
ΔHII  3   286 kJ / mol 

2 CO2 g   3 H2O    1C2H6O    3 O2 g 

ΔHIII  1368 kJ / mol

Global
2 Cgraf  3 H2 g   ½ O2 g  
 C2H6O  

ΔH  ΔHI  ΔHII  ΔHIII

ΔH  2   394 kJ / mol   2   394 kJ / mol   1368 kJ / mol
ΔH  278 kJ / mol

9. Para que uma reação química aconteça, as moléculas dos reagentes devem colidir com
geometria favorável e devem possuir energia suficiente. Se essas duas condições forem atingidas
ocorrerá a formação do complexo ativado, o qual corresponde a um estado de transição. Existem
vários fatores que influenciam na rapidez das reações, por exemplo, a superfície de contato e a
temperatura.
O gráfico mostra a variação da energia cinética das moléculas em baixa e alta temperatura. Sobre
a influência do aumento da temperatura para a formação do complexo ativado e na rapidez das
reações químicas foram feitas as afirmações abaixo

I. Com o aumento da temperatura, um maior número de moléculas irá possuir energia suficiente
para atingir o estado de ativação.
II. O aumento da temperatura aumenta o número de colisões entre as moléculas dos reagentes e,
consequentemente, aumentam os choques não eficazes e os eficazes.
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III. Para que ocorra a formação do complexo ativado, as moléculas dos reagentes devem possuir
uma quantidade de energia no mínimo igual à energia de ativação e, portanto, o aumento de
temperatura favorece a formação do complexo ativado.
IV. A formação do complexo ativado ocorre apenas em reações endotérmicas.
As afirmativas corretas são:
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) I, II, e III.
D) Todas.
Resolução: Alternativa C.
I. Correta. Com o aumento da temperatura, o grau de agitação das moléculas aumenta, e
consequentemente, um maior número de moléculas irá possuir energia suficiente para atingir o
estado de ativação.

II. Correta. O aumento da temperatura aumenta o número de colisões efetivas entre as moléculas
dos reagentes e, consequentemente, aumentam os choques não eficazes e os eficazes.
III. Correta. Para que ocorra a formação do complexo ativado, as moléculas dos reagentes devem
possuir uma quantidade de energia no mínimo igual à energia de ativação e, portanto, o aumento
de temperatura favorece a formação do complexo ativado.

IV. Incorreta. A formação do complexo ativado ocorre tanto em reações endotérmicas como em
reações exotérmicas.
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10. A pirita (FeS2) é encontrada na natureza agregada a pequenas quantidades de níquel, cobalto,
ouro e cobre. Os cristais de pirita são semelhantes ao ouro e, por isso, são chamados de ouro dos
tolos.
Esse minério é utilizado industrialmente para a produção de ácido sulfúrico. Essa produção
ocorre em várias etapas, sendo que a primeira é a formação do dióxido de enxofre, segundo a
equação a seguir.
4 FeS2 s   11 O2 g   2 Fe2O3s   8 SO2 g 

Na segunda etapa, o dióxido de enxofre reage com oxigênio para formar trióxido de enxofre e, por
fim, o trióxido de enxofre reage com água, dando origem ao ácido sulfúrico.
Sabendo que o minério de pirita apresenta 92 % de pureza, calcule a massa aproximada de
dióxido de enxofre produzida a partir de 200 g de pirita.
A) 213,7 g.
B) 196,5 g.
C) 512,8 g.
D) 17,1 g.
Resolução: Alternativa B.
FeS2  55,8  2  32  120
SO2  32  2  16  64
4 FeS2s   11 O2 g   2 Fe2O3s   8 SO2 g 
4  120 g
8  64 g
92
 200 g
mSO2
100
0,92  200 g  8  64 g
mSO2 
4  120 g
mSO2  196,26666 g
mSO2  196,3 g

Questão dissertativa interdisciplinar - Química e Biologia
A síntese do ácido acetilsalicílico (AAS), no fim do século XIX, marcou o início da história da
indústria farmacêutica. Esse composto foi inicialmente obtido a partir do ácido salicílico, um
derivado da salicina, substância isolada a partir da casca do salgueiro (Salix sp.), cujos extratos já
eram utilizados para baixar febres e aliviar dores desde a Grécia Antiga.
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As propriedades anti-inflamatórias do ácido salicílico despertaram o interesse do químico alemão
Felix Hofmann, em virtude da artrite reumatoide de seu pai. Como o ácido salicílico provocava
fortes irritações estomacais, Hofmann encontrou uma forma de superá-las: sintetizou o AAS e o
forneceu a seu pai. O tratamento foi um sucesso.
O AAS passou, então, a ser comercializado com o nome de “aspirina”. Posteriormente, se descobriu
que, além de agir contra inflamação, dor e febre, o medicamento também atuava nas plaquetas de
modo a reduzir a formação de trombos. Esses efeitos resultam da interação entre o AAS e enzimas
do tipo COX (cicloxigenases), como ilustrado no esquema a seguir.

Fonte: <http://tmedweb.tulane.edu/pharmwiki/lib/exe/fetch.php/aspirinmoa.png?w=600&tok=55560c> (adaptado).

Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos de Biologia e Química,
responda:

Questão 1
A) Quais são as funções orgânicas presentes no ácido acetilsalicílico?
B) Para mães que estão amamentando e fazem uso de aspirina, recomenda-se interromper a
amamentação caso a dose de AAS exceda 150 mg/dia. Suponha que uma lactante se acidentou e,
para prevenir trombose venosa, foram receitados dois comprimidos diários de aspirina, o que
corresponde a 6,68  1020 moléculas de AAS.
Justifique, por meio de cálculos, se essa lactante deve ou não suspender a amamentação nesse
período.
Dado: Número de Avogadro = 6,02  1023
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Resolução:
A) As funções orgânicas presentes no ácido acetilsalicílico são ácido carboxílico e éster.

Ácido carboxílico
OH

O
C

O Éster

C
HC

C

HC

CH
CH

C

O

CH3

B) Essa lactante deve ou não suspender a amamentação nesse período, pois a quantidade de AAS
ingerida (199,73 mg) é maior do que a dose recomendada por dia.
MC9H8O4   9  12  8  1  4  16  g / mol  180 g / mol
6,02  1023

180 g de AAS

20

6,68  10

mAAS
20

mAAS 

6,68  10

 180 g
23

6,02  10

 199,73  1020  1023

mAAS  199,73  103 g
mAAS  199,73 m g
199,73 m g  150 mg (por dia)

Questão 2
A) Enzimas são catalisadores biológicos que atuam na conversão de substratos em produtos. No
caso da enzima COX representada, na ausência da aspirina, qual é o substrato da enzima e o
produto da ação enzimática?
B) É correto afirmar que o efeito da aspirina é resultante da desnaturação das enzimas COX? Por
quê?
Resolução:
A) Na ausência da aspirina o substrato da enzima é o ácido araquidônico e o produto da ação
enzimática é a prostaglandina.
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B) Não. Pois, de acordo com o esquema fornecido, ocorre uma obstrução do acesso ao sítio
catalítico e a prostaglandina não é produzida, porém não ocorre alteração no formato da enzima.
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