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Simulado para FUVEST 2011 Segunda Fase 

Questão 1  ___________________  

Enquanto o jamaicano Usain Boit utilizava 
suas reservas de PCr e ATP para "passear" nos 100 e 
200 m, o queniano Samuel Kamau Wansiru utilizava 
suas fontes de carboidratos e gorduras para vencer a 
maratona. A estequiometria do metabolismo 
completo de carboidratos pode ser representada por 
1CH2O:1O2, e a de gorduras por 1CH2:1,502. O gráfico 
1 mostra, hipoteticamente, o consumo percentual em 
massa dessas fontes em função do tempo de prova 
para esse atleta, até os 90 minutos de prova. O gráfico 
2 mostra as porcentagens de energia de cada fonte 
em função da %VO2 máx. 

 
a) Considere que, entre os minutos 60 e 61 da prova, 

Samuel Kamau tenha consumido uma massa de 
2,20 gramas, somando-se carboidratos e 
gorduras. Quantos mols de gás oxigênio ele teria 
utilizado nesse intervalo de tempo? 

 
b) Suponha que aos 90 minutos de prova Samuel 

Kamau estivesse correndo a 75 % de seu VO2 máx 
e que, ao tentar uma "fuga", passasse a utilizar 85 
% de seu VO2 máx. Quais curvas (1,2,3,4,5,6) 
melhor representariam as porcentagens em 
massa de carboidratos e gorduras utilizadas, a 
partir desse momento? Justifique. 

 

 

 
 

Observações não necessárias à resolução: 

1. VO2 máx é um parâmetro que expressa o volume 
máximo de oxigênio consumido por quilograma de 
massa corporal do atleta por minuto sob determinada 
condição bioquímica. 
2. Samuel Kamau não tentou a aludida "fuga" aos 90 
minutos de prova. 
3. Os gráficos são ilustrativos. 

 

Questão 2  ___________________  
 
Pilocarpina (P) é usada no tratamento do 

glaucoma. Em meio alcalino, sofre duas reações 
simultâneas: isomerização, formando iso-pilocarpina 
( i � P ) e hidrólise, com formação de pilocarpato 
(PA�). Em cada uma dessas reações, a proporção 
estequiométrica entre o reagente e o produto é de 1 
para 1. 
 
Num experimento, a 25°C, com certa concentração 
inicial de pilocarpina e excesso de hidróxido de sódio, 
foram obtidas as curvas de concentração de i � P e 
PA� em função do tempo, registradas no gráfico. 
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Considere que, decorridos 200 s, a reação se 
completou, com consumo total do reagente 
pilocarpina. 

a) Para os tempos indicados na tabela da folha 
de respostas, complete a tabela com as 
concentrações de i � P e PA�. 

b) Complete a tabela com as concentrações do 
reagente P. 

c) Analisando as curvas do gráfico, qual das duas 
reações, a de isomerização ou a de hidrólise, 
ocorre com maior velocidade? Explique. 
 

 

Questão 3  ___________________  
 
Água pode ser eletrolisada com a finalidade 

de se demonstrar sua composição. A figura representa 
uma aparelhagem em que foi feita a eletrólise da 
água, usando eletrodos inertes de platina. 

 

 
 

a) Nesse experimento, para que ocorra a eletrólise 
da água, o que deve ser adicionado, inicialmente, 
à água contida no recipiente IV? Justifique. 

b) Dê as fórmulas moleculares das substâncias 
recolhidas, respectivamente, nos tubos II e III. 

c) Qual a relação estequiométrica entre as 
quantidades de matéria (mols) recolhidas em II e 
III? 

d) Escreva a equação balanceada que representa a 
semirreação que ocorre no eletrodo (ânodo) 
inserido no tubo III. 

 
 
 

Questão 4  ___________________  
 

Antes das provas de 100 e 200 metros rasos, 
viu-se, como prática comum, os competidores 
respirarem rápida e profundamente (hiperventilação) 
por cerca de meio minuto. Essa prática leva a uma 
remoção mais efetiva do gás carbônico dos pulmões 
imediatamente antes da corrida e ajuda a aliviar as 
tensões da prova. Fisiologicamente, isso faz o valor 
do pH sanguíneo se alterar, podendo chegar a valores 
de até 7,6. 
a) Mostre com uma equação química e explique 

como a hiperventilação faz o valor do pH 
sanguíneo se alterar. 

b) Durante esse tipo de corrida, os músculos do 
competidor produzem uma grande quantidade 
de ácido lático, CH3CH(OH)COOH, que é 
transferido para o plasma sanguíneo. Qual é a 
fórmula da espécie química predominante no 
equilíbrio ácido-base dessa substância no plasma, 
ao término da corrida? Justifique com cálculos. 

 
Dados: K� do ácido lático = 1,4 x 10-4. Considerar a 
concentração de H+ = 5,6 x 10-8 mol L-1 no plasma. 
 

Questão 5  ___________________  
 

Um dos pontos mais polémicos na Olimpíada 
de Beijing foi o doping. Durante os jogos foram feitos 
aproximadamente 4.600 testes, entre urinários e 
sanguíneos, com alguns casos de doping 
confirmados. O último a ser flagrado foi um 
halterofilista ucraniano, cujo teste de urina foi 
positivo para nandrolona, um esteroide anabolizante. 
Esse esteroide é comercializado na forma decanoato 
de nandrolona (I), que sofre hidrólise, liberando a 
nandrolona no organismo. 
a) Na estrutura I, identifique com um círculo e 

nomeie os grupos funcionais presentes. 

O

CH3
O (CH2)8CH3

O

I
 

 
b) Complete a equação química da reação de 

hidrólise do decanoato de nandrolona, partindo 
da estrutura fornecida. 
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Questão 6  ___________________  
 

Na indústria química, aldeídos e cetonas são empregados como solventes e matérias-primas para síntese de 
outros produtos orgânicos. Algumas substâncias dessas classes de compostos apresentam odores bastante 
agradáveis, sendo usadas em perfumaria e como agentes aromatizantes em alimentos. Dentre elas, há a 
acetofenona, com odor de pistache, e o benzaldeído, com odor de amêndoas. 
Dadas as reações: 
 

I. Formação de uma imina com 80% de rendimento de reação. 

O

+ CH3NH2
catalisador

N
CH3

+ OH2

acetofenona  
II. Formação de um único produto orgânico X na reação de bromação. 

H

O

benzaldeído

+ Br2
catalisador

X + HBr

 
a) Determine a massa de imina (M = 133g/mol) produzida a partir de 1 mol de acetofenona. 
b) Dê a fórmula estrutural do composto orgânico X, sabendo-se que a reação é de substituição aromática. 

 

Questão 7  ___________________  
 
A produção de grafita artificial vem crescendo significativamente, uma vez que grafita natural de boa qualidade para 
uso industrial é escassa. Em atmosferas ricas em dióxido de carbono, a 1000°C, a grafita reage segundo a reação: 

C(grafita) + CO2 (g)  ⇆  2 CO (g) 
 

A 1 000 °C, no estado de equilíbrio, as pressões parciais de CO e CO2 são 1,50 atm e 1,25 atm, 
respectivamente. Calcule o valor da constante de equilíbrio (Kp) para a reação nessa temperatura. 
 

Questão 8  ___________________  
 

Um tipo bastante importante de reação química são as de decomposição, reações nas quais uma única 
substância reagente origina como produto duas ou mais substâncias. Considerando as reações de decomposição I, II 
e III, identifique os produtos A, B, D e E. 

I:	H�O�	���
				���				
����� A	��� + B	�g� 

	

II:	CaCO�	�s�
				 ��!"				
������� C	�s� + D	�g� 

corrente

2 elétrica
III :H O	�l� E	�g� B	�g�→ +  

Questão 9  ___________________  
 

Sob certas circunstâncias, como em locais sem acesso a outras técnicas de soldagem, pode-se utilizar a 
reação entre alumínio (A�) pulverizado e óxido de ferro (Fe2O3) para soldar trilhos de aço. A equação química para a 
reação entre alumínio pulverizado e óxido de ferro (III) é: 

 
2A�	�s� + Fe�O�	�s� → A��O�	�s� + 2Fe	�s� 

 
O calor liberado nessa reação é tão intenso que o ferro produzido é fundido, podendo ser utilizado para 

soldar as peças desejadas. Conhecendo-se os valores de entalpia de formação para o A��O�	�s� = −1676	kJ/mol	e 
para o Fe�O�	�s� = −824	kJ/mol, nas condições padrão (25°C e 1 atmosfera de pressão), calcule a entalpia dessa 
reação nessas condições. Apresente seus cálculos. 
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Resolução 

Questão 1  ___________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 2  ___________________  
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Questão 3  ___________________  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 4  ___________________  
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Questão 5  ___________________  
 

 

Questão 6  ___________________  
 

 
 

Questão 7  ___________________  
 

 
 

Questão 8  ___________________  
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Questão 9  ___________________  
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