V OLIMPÍADA RORAIMENSE DE QUÍMICA - FASE II - Modalidade EM2

1) Na preparação de uma limonada, certa
quantidade de açúcar foi adicionada em meio litro
de água fazendo com que tal limonada tivesse este
mesmo volume e apresentasse uma concentração
de aproximadamente de 0,05g/mL. A quantidade
de açúcar adicionada nesta limonada será:
a) 20g
b) 200g
c) 250g
d) 25g
e) 500g
2) Em alguns protocolos de procedimentos para
coleta de amostra de água, utiliza-se alguns ácidos
com o propósito de preservar a amostra para
posterior análise. Em uma coleta feita na CAER
(Companhia de Águas e Esgotos de Roraima)
utilizou-se como preservanteo ácido clorídrico
(HCl).Qual o volume necessário de HCl a 12
mol/Lpara preparar 200mL de solução a 0,3
mol/L?
a) 0,5 mL
b) 1,0 mL
c) 0,5 L
d) 5,0 mL
e) 0,1 L
3) Em determinada mistura de soluções de mesmo
soluto se obteve 600mL de uma solução a 0,2
mol/L de um ácido qualquer. A mistura foi
preparada utilizando 400mL de solução a X
mol/Lcom YmL de solução a 0,4 mol/L deste
mesmo ácido. Quais os valores X e Y na solução?
a) 0,1mol/L e 300mL, respectivamente.
b) 0,2 mol/L e 200mL, respectivamente.
c) 0,1mol/L e 200mL, respectivamente.
d) 0,2 mol/L e 300mL, respectivamente.
e) 0,1mol/L e 500mL, respectivamente.

5) Quando se prepara uma solução aquosa
formada pela dissolução da quantidade máxima de
soluto pelo solvente em uma determinada
temperatura, tem-se uma solução:
a) Supersaturada
b) Insaturada concentrada
c) Supersaturada concentrada
d) Insaturada diluída
e) Saturada
6) Na preparação de uma macarronada, uma
cozinheira afirma que para cozinhar o macarrão
mais rapidamente seria necessária adicionar o sal
no recipiente com a água pois o sal ajudaria. Neste
caso, a cozinheira utiliza sem saber, uma das
propriedades coligativas que envolve um soluto
não volátil. Qual propriedade coligativa ele está
usando?
a) Tonoscopia
b) Ebulioscopia
c) Osmoscopia
d) Crioscopia
e) Pressão Osmótica
7)Conforme equação termoquímica abaixo, qual
dos processos envolvendo variação de energia em
termos de pressão constante está caracterizado na
referida equação?
H2 + ½ O2 ⇌

H2O + 283kJ

a) Processo Isovolumétrico
b) Processo Isotérmico
c) Processo Endotérmico
d) Processo Isométrico
e) Processo Exotérmico
8) Dado o gráfico:

4) Al(OH)3+ 3 HCl⇌ AlCl3 + 3H2O
0,5226 g de Al(OH)3 + 200 mL de HCl a 0,1
mol/L⇌ Solução Final
Após a reação, observa-se que a solução final é:
a) ácida, devido a um excesso de HCl.
b) ácida, devido à formação de AlCl3.
c) básica,devido à formação de AlCl3.
d) básica, devido a um excesso de HCl.
e) neutra, pois não há reagente em excesso.

Para a reação genérica representada pela equação:
X → Y. Qual é o valor da variação de entalpia do
processo?
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a) - 25 Kcal
b) 25 Kcal
c) 50 Kcal
d) - 50 Kcal
e) 75 Kcal
9)A reação de formação da água é dada pela
seguinte equação: H2 + ½O2⇌ H2O. Sabe-se que
ela apresenta uma variação de entalpia igual-59
kcal/mol. Dadas as energias de ligação, H–H→
104 kcal/mol, O=O → 118 kcal/mol. A partir
dessas informações, é possível concluir que a
energia de ligação entre o átomo de hidrogênio e
oxigênio na água é:

12)O rótulo de um vinagre comercial informa que
a concentração de ácido acético (CH3COOH) é de
4,2 g/L. Com o intuito de verificar se a
concentração de ácido acético corresponde com a
informada no rótulo, 10,0 mL desse produto foram
titulados com hidróxido de sódio (NaOH) de
concentração 0,200 mol/L, da qual foram gastos
35 mL.
a) Escreva a equação balanceada para a reação
envolvida.
b) Qual a concentração de ácido acético, calculada
com os dados da titulação?
c) A concentração indicada no rótulo é correta?

a) 111 kcal/mol
b) 222kcal/mol
c)140 kcal/mol
d)100 kcal/mol
e)200 kcal/mol
10)De acordo com o gráfico a seguir, qual será o
valor da variação de entalpia para reação R  P:

a) -392 kcal/mol
b) 392kcal/mol
c)396kcal/mol
d)-396kcal/mol
e)390kcal/mol
11)Para preparar uma solução de água e sal,
dissolveu-se cerca de 35g em meio litro de água.
Considerando que o sal (NaCl) possui constante
de saturação de 322g para cada litro de água,
responda:
a) Qual a concentração, em mol/L, do sal na água?
b) Qual aclassificação da solução preparada
quanto sua saturação?Justifique sua resposta.
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