
  

 

  

Livro Digital IME 2020 
1ª Fase – Química 

 
 
 

 

Professor Thiago Cardoso 



Professor Thiago Cardoso 
IME – 2020 – 1ª Fase – Química 

 

 
 ‘ 
 

 
IME – 2020 – 1ª Fase – Química 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 2 
28 

Preencha seu gabarito! 

http://bit.ly/2IVmlvY  

 
Confira sua nota! 

http://bit.ly/2VMIXE1  
 

Conheça o Estratégia Vestibulares 

 
 

https://www.estrategiavestibulares.com.br 
 

 

 

 

Receba Materiais Gratuitos 
 

GRUPO Link do Grupo 

Materiais para ITA / IME http://bit.ly/itaimegratis 

Materiais para Medicina http://bit.ly/medicinagratisev 

Materiais para Vestibulares http://bit.ly/vestgratuitos 

Dicas de Redação http://bit.ly/redacaovest 

Alunos Estratégia http://bit.ly/alunosev 

  

http://bit.ly/2IVmlvY
http://bit.ly/2VMIXE1
https://www.estrategiavestibulares.com.br/
http://bit.ly/itaimegratis
http://bit.ly/medicinagratisev
http://bit.ly/vestgratuitos
http://bit.ly/redacaovest
http://bit.ly/alunosev
https://www.estrategiaconcursos.com.br/gratis/aulas-gratuitas-vestibulares/
https://www.instagram.com/estrategiavestibulares
https://www.facebook.com/estrategiavestibulares/
https://www.youtube.com/estrategiavestibulares


Professor Thiago Cardoso 
IME – 2020 – 1ª Fase – Química 

 

 
 ‘ 
 

 
IME – 2020 – 1ª Fase – Química 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 3 
28 

31. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

Considere que a superfície da Lua seja bombardeada a cada segundo por cerca de 100 bilhões de 
átomos de hidrogênio por cm2 em função da ação do “vento solar”. Supondo que esse fluxo se 
mantenha constante, a massa aproximada de hidrogênio, que atingirá 1 cm2 da Lua nos próximos 5 
milhões de anos será: 

a) 16 g 

b) 26 g 

c) 32 g 

d) 40 g 

e) 48 g 

32. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

A respeito das reações abaixo: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A reação I é uma reação de transmutação artificial. 

b) A reação II é uma reação de fissão nuclear. 

c) A reação III é uma reação de fusão nuclear. 

d) O número de nêutrons do criptônio da reação II é 55. 

e) A massa atômica do criptônio da reação II é 93. 

33. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

Uma liga de cobre e prata, isenta de impurezas, é colocada em um recipiente contendo uma 
solução de ácido sulfúrico e água bromada, de modo que o gás que se desprende durante a reação 
é integralmente absorvido pela água bromada. Após a dissolução completa da liga, adiciona-se 
uma solução aquosa de BaC2. Findo o procedimento, observa-se um precipitado que deve ser 
composto predominantemente por: 

a) CuSO4 e Ag2SO4 

b) Ag2SO4 e BaSO4 

c) CuC2 e BaSO4 

d) AgC e Ag2SO4 

e) AgC e CuSO4 
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34. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

A azitromicina é um potente antibiótico comercial. Sua estrutura molecular está mostrada abaixo: 

 

Considerando a estrutura acima, são feitas as seguintes afirmações: 

I. Existem 2 átomos com hibridização sp2. 

II. A molécula possui 18 carbonos quirais. 

III. Éster, amina e éter são funções orgânicas encontradas na molécula. 

Com base na análise das afirmações acima, assinale a opção correta: 

(A) Há apenas uma afirmação verdadeira. 

(B) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

(C) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

(D) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

(E) Todas as afirmações são verdadeiras. 

35. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Serina, ácido aspártico e ácido glutâmico são exemplos de triacilgliceróis. 

(B) Os triacilgliceróis são encontrados somente em vegetais, sendo os principais responsáveis pela 
realização da fotossíntese. 

(C) A hidrólise alcalina de um triacilglicerol misto produz glicerol e uma mistura de sais de ácidos 
carboxílicos. 
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(D) A principal diferença estrutural entre um sabão e um detergente consiste no fato de, em geral, 
o primeiro ser um sal de sódio do sulfato de alquila, enquanto o segundo é um sal de ácido 
carboxílico de cadeia longa. 

(E) Os triacilgliceróis podem ser divididos em gorduras (cuja hidrólise gera uma mistura de ácidos 
graxos) e óleos (que não podem ser hidrolisados). 

36. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

O astrônomo britânico Arthur Eddington cunhou o termo “seta do tempo” para distinguir uma 
direção no tempo nos fenômenos naturais, ou seja, o fato de que o estado 2 de um sistema 
macroscópico ocorre após o estado 1. Podemos afirmar que o valor da entropia do estado 2 de um 
sistema fechado que evoluiu a partir do estado 1: 

a) É igual ao valor da entropia do estado 1. 

b) É menor que o valor da entropia do estado 1. 

c) É maior que o valor da entropia do estado 1. 

d) Independe do valor da entropia do estado 1. 

e) Depende do caminho percorrido entre os estados. 

37. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

Uma medida quantitativa da estabilidade de um composto sólido iônico é a sua energia de rede, 
definida como a energia requerida para decompor completamente 1 mol desse composto nos seus 
íons em fase gasosa. Considere os seguintes dados: 

I. a entalpia padrão de formação do CaC2 é –790 kJ.mol−1 ; 

II. a primeira energia de ionização do átomo de cálcio é 590 kJ.mol−1 ; 

III. a segunda energia de ionização do átomo de cálcio é 1146 kJ.mol−1 ; 

IV. a vaporização de um mol de Ca(s) consome 190 kJ; 

V. a energia de ligação do C2 é 242 kJ.mol−1 ; 

VI. a afinidade eletrônica do C é - 349 kJ.mol−1 . 

Com base nessas informações, estima-se que a energia de rede do CaCl2, em kJ.mol−1 , seja: 

(A) 790 

(B) 1029 

(C) 2070 

(D) 2260 

(E) 2609 

38. (IME – 2019 – 1ª Fase) 

Considere a representação da Tabela Periódica a seguir: 
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Com base nessa representação da tabela, avalie as asserções abaixo: 

I. O composto de representação 𝛿𝛼3 é iônico; 

II. A distribuição eletrônica [Ar] 4s23d8 pode representar o íon 3+; 

III. O isótopo mais estável do elemento  tem 12 nêutrons; 

IV. Os elementos que apresentam, em seu estado fundamental, a distribuição eletrônica [Ne] 3s2 

3py, com 1  y  6, são todos não metais; 

V. O raio atômico de  é menor que o raio atômico de . Assinale a alternativa que contém somente 
asserções corretas. 

(A) I, II e III. 

(B) III, IV e V. 

(C) II , III e IV. 

(D) I, IV e V. 

(E) II, III e V 

39. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

A figura abaixo esquematiza o funcionamento de um aparelho de ionização que pode ser útil para 
medir baixas pressões compreendidas entre 10–4 e 10–10 mmHg. Nesse dispositivo, elétrons 
partem de um filamento aquecido, atravessam uma rede cuja tensão fixa a energia do elétron, e 
atingem uma região do tubo sonda ligada ao sistema de alto vácuo cuja pressão se deseja medir. 
Esses elétrons ionizam espécies neutras presentes no tubo e formam íons positivos que são atraídos 
por uma placa coletora negativa. Além disso, produzem uma corrente que pode ser medida e 
correlacionada com a pressão do sistema de vácuo. Portanto, quanto mais baixa a pressão, menor 
o número de moléculas neutras e, consequentemente, menor o número de íons positivos formados 
no tubo. 
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O gráfico abaixo relaciona as primeiras energias de ionização aos números atômicos dos 
respectivos elementos. 

 

Um aparelho de ionização cuja energia eletrônica é 15 eV foi calibrado medindo-se a pressão de 
um sistema que continha vapor de sódio. Como a leitura do instrumento seria afetada se o vapor 
de sódio fosse substituído por neônio à mesma pressão? 

(A) A leitura seria maior. 

(B) A leitura manter-se-ia inalterada. 

(C) A leitura seria até 50% menor. 

(D) A leitura seria de até 50% do valor medido com sódio. 

(E) A leitura seria zero. 

40. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

Considere a sequência de reações orgânicas abaixo: 
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A opção que corresponde aos compostos de (I) a (V), respectivamente, é: 

(A) alquino, alqueno, ácido carboxílico, cloreto de ácido, cetona. 

(B) alquino, alqueno, ácido carboxílico, haleto de alquila, cetona. 

(C) alqueno, alquino, ácido carboxílico, cloreto de ácido, cetona. 

(D) alquino, alqueno, ácido carboxílico, cloreto de ácido, fenol. 

(E) alquino, alqueno, éster, cloreto de ácido, cetona 
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Gabarito 

31.  B 

32.  E 

33.  B 

34.  E 

35.  C 

36.  D 

37.  D 

38.  E 

39.  E 

40.  A 
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Questões Comentadas 

31. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

Considere que a superfície da Lua seja bombardeada a cada segundo por cerca de 100 bilhões 
de átomos de hidrogênio por cm2 em função da ação do “vento solar”. Supondo que esse fluxo 
se mantenha constante, a massa aproximada de hidrogênio, que atingirá 1 cm2 da Lua nos 
próximos 5 milhões de anos será: 

a) 16 g 

b) 26 g 

c) 32 g 

d) 40 g 

e) 48 g  

 

Comentários 

 A taxa de bombardeamento de átomos de hidrogênio(T) é de: 

𝑇 = 100.109
átomos

cm2. s
  

Logo, para 1 cm2 de área lunar, a taxa de bombardeamento por tempo é dada por: 

𝑇′ = 1011
á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠

𝑠
 

Portanto, para um intervalo de tempo de 5 milhões de anos, temos: 

∆𝑡 = 5.106(𝑎𝑛𝑜𝑠).365(𝑑𝑖𝑎𝑠).24(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠).60(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠).60(𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) = 157680.109 𝑠 

Logo, a quantidade de átomos que atinge a superfície da Lua é: 

𝑁𝐻 = 𝑇′. ∆𝑡 = 15768.1021 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠  

Sendo NA = 6,02.1023 o número de Avogadro, a quantidade em mols de hidrogênio que 
atingem a superfície da Lua é de: 

𝑛𝐻 =
𝑁𝐻

𝑁𝐴

=
15768.1021

6,02.1023
= 26,28 𝑚𝑜𝑙𝑠  

Como a massa atômica do átomo de hidrogênio é M = 1g/mol, temos que a massa de 
hidrogênio que atinge a Lua é dada por: 
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𝑚𝐻 = 𝑛𝐻 . 𝑀𝐻 =  26,28 𝑔 

Gabarito: B 

 
32. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

A respeito das reações abaixo: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A reação I é uma reação de transmutação artificial. 

b) A reação II é uma reação de fissão nuclear. 

c) A reação III é uma reação de fusão nuclear. 

d) O número de nêutrons do criptônio da reação II é 55. 

e) A massa atômica do criptônio da reação II é 93. 

 

Comentários 

Vamos analisar todas as afirmações: 

(A) – A reação I é, de fato, uma reação de transmutação artificial, visto que, no processo 
descrito, o núcleo de um átomo é bombardeado por uma partícula para ser transformado 
em outro átomo. 

(B) – A reação II é de fissão nuclear pois ela apresenta um núcleo pesado que se desmembra 
formando núcleos mais leves e mais estáveis. Essa quebra ocorre, regra geral, a partir do 
bombardeamento de nêutrons. 

(C) – A reação III é de fusão nuclear pois ela apresenta dois núcleos leves que se juntam para 
formar núcleos mais pesados e mais estáveis. 

(D) – Em uma reação nuclear, devemos ter a conservação do número de massa, bem como a 
conservação do número de prótons. Assim, conservando o número de massa na reação II, 
temos: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠  

1 + 235 = 142 + 𝑥 + 3 ⋅ 1 
236 = 145 + 𝑥 
𝑥 = 236 − 145 

𝑥 = 91 
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Por sua vez, conservando o número de prótons, temos: 
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑍𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 

0 + 92 = 56 + 𝑦 + 3 ⋅ 0 
𝑦 + 56 = 92 
𝑦 = 92 − 56 

𝑦 = 36 
Ora, o número de massa de um núcleo é dado por: 

𝐴 = 𝑍 + 𝑁 
Logo: 

𝑥 = 𝑦 + 𝑁 
91 = 36 + 𝑁 
𝑁 = 91 − 36 

𝑁 = 55 
Assim, a afirmativa está correta. 

(E) – A afirmativa possui dois erros. 

Primeiramente, devemos falar, nesse contexto, em número de massa, um conceito 
sutilmente diferente de massa atômica (a massa atômica é a média ponderada dos isótopos 
de um átomo, enquanto o número de massa é, simplesmente, a soma do número de nêutrons 
com o número de prótons de um núcleo). 

Além disso, vemos que x é o número de massa do criptônio. Como já calculado no item 
“d”, teríamos x = 91 e não 93 como sugerido pela afirmativa. Portanto, afirmativa incorreta. 

Gabarito: E 

 
33. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

Uma liga de cobre e prata, isenta de impurezas, é colocada em um recipiente contendo uma 
solução de ácido sulfúrico e água bromada, de modo que o gás que se desprende durante a 
reação é integralmente absorvido pela água bromada. Após a dissolução completa da liga, 
adiciona-se uma solução aquosa de BaC2. Findo o procedimento, observa-se um precipitado 
que deve ser composto predominantemente por: 

a) CuSO4 e Ag2SO4 

b) Ag2SO4 e BaSO4 

c) CuC2 e BaSO4 

d) AgC e Ag2SO4 

e) AgC e CuSO4 

Comentários 

Vamos analisar essa questão por etapas: 
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A reação citada inicialmente, que ocorre com liberação de gás, é a reação de precipitação do 
sulfato de prata a partir do Ag presente em solução devido à liga metálica: 

2𝐴𝑔(𝑠) + 2𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔2𝑆𝑂4(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑆𝑂2(𝑔) 

O primeiro precipitado formado é, portanto, o sulfato de prata, e o gás desprendido é o gás 
 SO2. Sua absorção pela água bromada é dada pela reação: 

𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐵𝑟2(𝑎𝑞) → 2𝐻𝐵𝑟(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) 

Note que, no enunciado, a questão nos diz “após a dissolução COMPLETA da liga”, ou seja, 
toda a prata foi consumida na reação com o ácido sulfúrico. O cobre não irá reagir com nenhum 
outro composto, pois todos os possíveis produtos são solúveis em água.  

Em seguida, é adicionada ao recipiente uma solução aquosa de BaCl2. A reação que ocorrerá 
na sequência é uma reação de dupla troca, que ocorre devido à precipitação do sulfato de Bário: 

𝐵𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) 

Portanto, o segundo precipitado formado no recipiente será o BaSO4.  

A alternativa correta, então, é a letra B. 

Por fim, é importante destacar alguns aspectos sobre essa questão: 

Na hora da prova, é importante que se procure resolver as questões no menor tempo 
possível. Nesse sentido, essa questão permitia que eliminássemos 3 alternativas “de cara”, apenas 
com os conhecimentos de solubilidade dos sais, uma vez que o CuSO4 e o CuC2 são solúveis em 
água, o que elimina as alternativas A, C e E.  

Um outro comentário pertinente diz respeito ao KPS do AgSO4, que é razoavelmente alto(da 
ordem de 10-5), o que poderia conduzir ao erro de considerar que o precipitado formado, na 
verdade, seria o AgC.  

O mesmo erro(de considerar a precipitação do AgC) poderia ter conduzido à alternativa D, 
se considerássemos que nem toda a prata é precipitada na primeira etapa da questão(adição da liga 
metálica à solução de ácido sulfúrico e água bromada). Nessa abordagem, sobraria prata para 
precipitar com a solução de BaCl2, segundo a reação: 

𝐵𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠) → 2𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) + 2𝐵𝑎(𝑠) 

Gabarito: B 

 

34. (IME – 2020 – 1ª Fase) 
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A azitromicina é um potente antibiótico comercial. Sua estrutura molecular está mostrada 
abaixo: 

 

Considerando a estrutura acima, são feitas as seguintes afirmações: 

I. Existem 2 átomos com hibridização sp2. 

II. A molécula possui 18 carbonos quirais. 

III. Éster, amina e éter são funções orgânicas encontradas na molécula. 

Com base na análise das afirmações acima, assinale a opção correta: 

(A) Há apenas uma afirmação verdadeira. 

(B) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

(C) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

(D) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

(E) Todas as afirmações são verdadeiras. 

Comentários 

I – Existem dois átomos sp², um átomo de carbono e um de oxigênio. Afirmação correta. 
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 II – Vamos assinalar os carbonos quirais da molécula. 

 

 São, de fato, 18. Afirmação correta. 

 III – Vamos destacar os trechos da molécula em que aparecem as funções éster, éter e amina. 
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 Logo, afirmação correta. 

Gabarito: E 

 

35. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Serina, ácido aspártico e ácido glutâmico são exemplos de triacilgliceróis. 

(B) Os triacilgliceróis são encontrados somente em vegetais, sendo os principais responsáveis 
pela realização da fotossíntese. 

(C) A hidrólise alcalina de um triacilglicerol misto produz glicerol e uma mistura de sais de 
ácidos carboxílicos. 

(D) A principal diferença estrutural entre um sabão e um detergente consiste no fato de, em 
geral, o primeiro ser um sal de sódio do sulfato de alquila, enquanto o segundo é um sal de 
ácido carboxílico de cadeia longa. 

(E) Os triacilgliceróis podem ser divididos em gorduras (cuja hidrólise gera uma mistura de 
ácidos graxos) e óleos (que não podem ser hidrolisados). 

 

Comentários 
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 Os triacilgliceróis, também conhecidos como triglicerídeos, são ésteres de ácidos graxos e 
gliecerol (propanotriol). 

a) Serina, ácido aspártico e ácido glutâmico são aminoácidos. Afirmação errada. 
b) Os triacilgliceróis ou triglicerídeos são os óleos ou gorduras. São encontrados tanto em 

animais como em vegetais, e nada tem a ver com a fotossíntese. Afirmação errada. 
c) Vejamos a hidrólise dos triacilgliceróis. 

 

 De fato, os produtos são o glicerol e uma mistura de sais de ácidos carboxílicos. Afirmação 
correta. 

d) A afirmação está invertida. O sabão é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Já o 
detergente é um sal de um ácido sulfônico (ou sulfato de alquila, como dito na questão). 
Afirmação errada. 

e) Tanto óleos como gorduras podem ser hidrolisados, como visto no item C. A diferença 
entre eles é que os óleos são líquidos, enquanto as gorduras são sólidas. Em geral, os óleos 
são insaturados e de origem vegetal, já as gorduras são saturadas e de origem animal 

  

Gabarito: C  

 

36. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

O astrônomo britânico Arthur Eddington cunhou o termo “seta do tempo” para distinguir uma 
direção no tempo nos fenômenos naturais, ou seja, o fato de que o estado 2 de um sistema 
macroscópico ocorre após o estado 1. Podemos afirmar que o valor da entropia do estado 2 de 
um sistema fechado que evoluiu a partir do estado 1: 

a) É igual ao valor da entropia do estado 1. 

b) É menor que o valor da entropia do estado 1. 

c) É maior que o valor da entropia do estado 1. 

d) Independe do valor da entropia do estado 1. 

e) Depende do caminho percorrido entre os estados. 
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Comentários 

 Primeiramente, é válido ressaltar a diferença entre um sistema fechado e um sistema isolado. 

 O sistema fechado é aquele que troca energia, porém não troca matéria com a vizinhança. 
Por outro lado, o sistema isolado é aquele que não troca matéria nem energia com a vizinhança.  

A questão trata de um sistema fechado. Portanto, ele pode trocar energia com o meio, em 
particular, calor. Assim, podemos escrever: 

Δ𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 = Δ𝑆𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑛ç𝑎 + Δ𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

 Mas, pela 2ª lei da termodinâmica: 

Δ𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 > 0 

 Daí: 

Δ𝑆𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑛ç𝑎 + Δ𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 > 0 

Δ𝑆𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑛ç𝑎 + S2 − 𝑆1 > 0 

𝑆2 > 𝑆1 −  Δ𝑆𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑛ç𝑎  

 Ou seja, temos apenas uma condição matemática para S2, mas não há dependência do valor 
de S2 com S1, pois a entropia é uma função de estado, o que nos leva a afirmativa D como resposta 
correta. 

 É possível que haja redução na entropia do sistema 𝑆2 < 𝑆1, desde que haja aumento de 
entropia na vizinhança. Matematicamente, o aumento de entropia provocado na vizinhança 
depende do calor liberado pela reação. 

Δ𝑆𝑣𝑖𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑛ç𝑎 = −
Δ𝐻

𝑇
 

 Quando a reação é exotérmica, ela provoca aumento na entropia da vizinhança. Portanto, a 
reação pode sim acontecer com redução de energia no sistema, desde que seja exotérmica. Logo, 
as afirmações A, B e C estão erradas. 

 Por fim, a entropia é uma função de estado, portanto, a sua variação depende somente dos 
estados final e inicial. Logo, a afirmação E está errada. 

Gabarito: D 

 

37. (IME – 2020 – 1ª Fase) 
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Uma medida quantitativa da estabilidade de um composto sólido iônico é a sua energia de 
rede, definida como a energia requerida para decompor completamente 1 mol desse composto 
nos seus íons em fase gasosa. Considere os seguintes dados: 

I. a entalpia padrão de formação do CaC2 é –790 kJ.mol−1 ; 

II. a primeira energia de ionização do átomo de cálcio é 590 kJ.mol−1 ; 

III. a segunda energia de ionização do átomo de cálcio é 1146 kJ.mol−1 ; 

IV. a vaporização de um mol de Ca(s) consome 190 kJ; 

V. a energia de ligação do C2 é 242 kJ.mol−1 ; 

VI. a afinidade eletrônica do C é - 349 kJ.mol−1 . 

Com base nessas informações, estima-se que a energia de rede do CaCl2, em kJ.mol−1 , seja: 

(A) 790 

(B) 1029 

(C) 2070  

(D) 2260 

(E) 2609 

 

Comentários 

 Vamos, primeiramente, relacionar os dados fornecidos no enunciado da questão: 

I. A entalpia padrão de formação leva em conta a formação de um composto químico a 
partir de suas substâncias simples em seu estado mais fundamental. Daí, temos: 

𝐶𝑎 (𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)   ΔH =  −790 KJ ⋅ mol−1 

II. A energia de ionização leva em consideração a formação de cátions no estado gasoso. 
Assim, vem: 

𝐶𝑎 (𝑔) → 𝐶𝑎+ (𝑔) + 1 𝑒−   Δ𝐻 =  +590 𝐾𝐽 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1 

III. Para a 2ª energia de ionização, vem: 

𝐶𝑎+ (𝑔) → 𝐶𝑎+2(𝑔) + 1 𝑒−   Δ𝐻 =  +1146 𝐾𝐽 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1 

IV. Para a vaporização de um mol de Ca (s), devemos lembrar que esse processo é 
endotérmico. Daí, temos: 

𝐶𝑎 (𝑠) → 𝐶𝑎 (𝑔)  Δ𝐻 =  +190 𝐾𝐽 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1 
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V. A energia de ligação também é representada por um processo endotérmico, visto que é 
a energia necessária para a quebra de uma ligação química: 

𝐶𝑙2 (𝑔) → 2 𝐶𝑙 (𝑔) Δ𝐻 =  +242 𝐾𝐽 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1 

VI. A afinidade eletrônica de um átomo é a energia envolvida na formação de um ânion do 
elemento no estado gasoso. Nesse caso, a afinidade eletrônica do Cl é dada por: 

𝐶𝑙 (𝑔) + 𝑒− → 𝐶𝑙− (𝑔)   Δ𝐻 =  −349 𝐾𝐽 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1 

 Ora, queremos calcular a energia de rede do cloreto de cálcio, expressa por: 

𝐶𝑎+2(𝑔) + 2 𝐶𝑙−(𝑔) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 (𝑠) 

 Logo, basta moldarmos os dados fornecidos e aplicar a lei de Hess. Assim, temos o seguinte 
quadro: 

𝐶𝑎 (𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑠)   ΔH1 =  −790 KJ ( mantém a eq. I) 

𝐶𝑎+ (𝑔) + 1 𝑒− → 𝐶𝑎 (𝑠)    Δ𝐻2 =  −590 𝐾𝐽(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑞. 𝐼𝐼)    

𝐶𝑎+2(𝑔) + 1 𝑒− →  𝐶𝑎+ (𝑔)   Δ𝐻3 =  −1146 𝐾𝐽 (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑞. 𝐼𝐼𝐼)  

𝐶𝑎 (𝑔) → 𝐶𝑎 (𝑠)   Δ𝐻4 =  −190 𝐾𝐽 (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑞. 𝐼𝑉)  

2 𝐶𝑙 (𝑔) → 𝐶𝑙2 (𝑔)   Δ𝐻5 =  −242 𝐾𝐽 (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑞. 𝑉) 

2 𝐶𝑙− (𝑔) → 2 𝐶𝑙 (𝑔) + 2 𝑒− Δ𝐻6 =  +698 𝐾𝐽 ( 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑞. 𝑉𝐼 𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 2) 

 Somando tudo, resulta: 

𝐶𝑎+2 (𝑔) + 2 𝐶𝑙− (𝑔) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 (𝑠)   Δ𝐻 =  ∑ Δ𝐻𝑖

6

𝑖=1

 

Δ𝐻 =  −790 − 590 − 1146 − 190 − 242 + 698 

Δ𝐻 =  −2260 𝐾𝐽 

 

Gabarito: D 

 

38. (IME – 2019 – 1ª Fase) 

Considere a representação da Tabela Periódica a seguir: 
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Com base nessa representação da tabela, avalie as asserções abaixo:  

I. O composto de representação 𝛿𝛼3 é iônico; 

II. A distribuição eletrônica [Ar] 4s23d8 pode representar o íon 3+; 

III. O isótopo mais estável do elemento  tem 12 nêutrons; 

IV. Os elementos que apresentam, em seu estado fundamental, a distribuição eletrônica [Ne] 

3s2 3py, com 1  y  6, são todos não metais;  

V. O raio atômico de  é menor que o raio atômico de . Assinale a alternativa que contém 
somente asserções corretas. 

(A) I, II e III. 

(B) III, IV e V. 

(C) II , III e IV. 

(D) I, IV e V. 

(E) II, III e V 

 

Comentários 

 Primeiramente, vamos identificar os compostos na tabela. 
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 Agora, vamos analisar os itens fornecidos no enunciado. 

 I – O composto 𝛿𝛼3 é a fosfina (PH3), que é um composto molecular. Afirmação errada. 

 II – A configuração eletrônica do gálio no estado fundamental é: 

𝐺𝑎: [𝐴𝑟]4𝑠23𝑑104𝑝1 → 𝐺𝑎3+: [𝐴𝑟]3𝑑10 

 A configuração eletrônica do Ga3+ no estado fundamental é Ga3+: [Ar]3d10, pois os elétrons 
devem ser retirados primeiramente da camada mais externa. 

 No entanto, a configuração fornecida no enunciado pode representar um estado excitado do 
íon Ga3+. 

  

𝐺𝑎3+: [𝐴𝑟]3𝑑10 → 𝐺𝑎𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
3+ : [𝐴𝑟]4𝑠23𝑑8 

 Logo, a afirmação está correta. 

III – O elemento 𝛾 é o sódio. Para realmente matar a questão, o aluno deveria saber que o 
número de massa do isótopo mais estável do sódio é 23. 

𝑁𝑎11
23  

 O número de nêutrons da espécie corresponde à diferença entre o número de massa e o 
número atômico. 

#𝑛ê𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠 = 23 − 11 = 12 

 Afirmação correta. 
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 IV – Vamos destacar os elementos que possuem a configuração pedida. 

 

 O alumínio é metal, o silício é semi-metal e o argônio é um gás nobre. Portanto, a afirmação 
está errada. 

 V – O raio atômico cresce para a esquerda, portanto, o raio atômico do fósforo é maior que 
o do enxofre. Afirmação correta. 

Gabarito: E 

 

39. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

A figura abaixo esquematiza o funcionamento de um aparelho de ionização que pode ser útil 
para medir baixas pressões compreendidas entre 10–4 e 10–10 mmHg. Nesse dispositivo, 
elétrons partem de um filamento aquecido, atravessam uma rede cuja tensão fixa a energia do 
elétron, e atingem uma região do tubo sonda ligada ao sistema de alto vácuo cuja pressão se 
deseja medir. Esses elétrons ionizam espécies neutras presentes no tubo e formam íons 
positivos que são atraídos por uma placa coletora negativa. Além disso, produzem uma 
corrente que pode ser medida e correlacionada com a pressão do sistema de vácuo. Portanto, 
quanto mais baixa a pressão, menor o número de moléculas neutras e, consequentemente, 
menor o número de íons positivos formados no tubo. 
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O gráfico abaixo relaciona as primeiras energias de ionização aos números atômicos dos 
respectivos elementos. 

 

Um aparelho de ionização cuja energia eletrônica é 15 eV foi calibrado medindo-se a pressão 
de um sistema que continha vapor de sódio. Como a leitura do instrumento seria afetada se o 
vapor de sódio fosse substituído por neônio à mesma pressão? 

(A) A leitura seria maior. 

(B) A leitura manter-se-ia inalterada. 

(C) A leitura seria até 50% menor. 

(D) A leitura seria de até 50% do valor medido com sódio. 

(E) A leitura seria zero. 

 

Comentários 

 A energia de ionização do neônio é maior que 20 eV, portanto, é superior ao poder de 
ionização do equipamento. Logo, o aparelho não é capaz de ionizar o gás, portanto, não haverá fluxo 
de íons positivos. Portanto, a leitura seria zero.  

Gabarito: E 
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40. (IME – 2020 – 1ª Fase) 

Considere a sequência de reações orgânicas abaixo: 

 

A opção que corresponde aos compostos de (I) a (V), respectivamente, é: 

(A) alquino, alqueno, ácido carboxílico, cloreto de ácido, cetona. 

(B) alquino, alqueno, ácido carboxílico, haleto de alquila, cetona. 

(C) alqueno, alquino, ácido carboxílico, cloreto de ácido, cetona. 

(D) alquino, alqueno, ácido carboxílico, cloreto de ácido, fenol. 

(E) alquino, alqueno, éster, cloreto de ácido, cetona 

 

Comentários 

 A questão falou da reação de hidroboração, que é uma hidratação anti-Markovnikov. 
Portanto, o composto B é um alqueno. Como o composto A é hidrogenado para formar um alqueno, 
ele só pode ser um alquino. 

 

 A oxidação de um álcool primário por dicromato de potássio gera um ácido carboxílico. 

 A seguir, o ácido carboxílico reage com o cloreto de tionila, formando um cloreto de ácido. 
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 O cloreto de ácido, por sua vez, reage com o benzeno por substituição eletrofílica. Trata-se 
de uma acilação de Friedel-Crafts. 

 

Gabarito: A 
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Possibilidade de Recurso 

Prezado Examinador, com a devida vênia, venho interpor um recurso contra a 38ª Questão, 
cujo enunciado foi: 

“Considere a representação da Tabela Periódica a seguir: 

 

Com base nessa representação da tabela, avalie as asserções abaixo:  

I. O composto de representação 𝛿𝛼3 é iônico; 

II. A distribuição eletrônica [Ar] 4s23d8 pode representar o íon 3+; 

III. O isótopo mais estável do elemento  tem 12 nêutrons; 

IV. Os elementos que apresentam, em seu estado fundamental, a distribuição eletrônica [Ne] 3s2 

3py, com 1  y  6, são todos não metais;  

V. O raio atômico de  é menor que o raio atômico de . Assinale a alternativa que contém 
somente asserções corretas. 

(A) I, II e III. 

(B) III, IV e V. 

(C) II , III e IV. 

(D) I, IV e V. 

(E) II, III e V” 

 

Os itens II e IV dessa questão podem ser interpretados de formas diferentes, o que levaria a várias 
possibilidades de gabarito. 
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II – A configuração eletrônica do elemento 𝜇 é 𝜇: [𝐴𝑟]4𝑠23𝑑104𝑝1. Para obter a configuração 
eletrônica do íon 𝜇3+, devemos remover os elétrons mais externos. Portanto, a sua configuração 
eletrônica no estado fundamental é: 

𝜇: [𝐴𝑟]3𝑑10 

A configuração eletrônica fornecida no enunciado é 

𝜇3+: [𝐴𝑟]4s23𝑑8 

Essa configuração corresponde a um estado excitado do íon. E não houve nenhuma referência no 
enunciado a um estado excitado. Portanto, o mais razoável para o aluno era supor que a questão 
pedia a configuração no estado fundamental. 

Por isso, poderíamos entender o item II como errado, em divergência do gabarito preliminar. 

 

IV – A questão colocou uma tabela periódica com os elementos 𝛿 e 𝜖. Portanto, era natural para o 
aluno supor que o enunciado queria apenas os elementos destacados na tabela. Caso contrário, não 
havia necessidade de destacá-los. 

Com base nisso, teríamos que, como 𝛿 e 𝜖 correspondem, respectivamente, aos elementos P e S, 
que são não metais, é possível entender o item como correto, em divergência do gabarito preliminar. 

 

Portanto, eu solicito a anulação da questão em virtude das múltiplas possibilidades de interpretação 
dos itens II e IV. 


