
 

 

INTERMEDIÁRIOS DE REAÇÃO 
 
01.  

A ARTE DE ENVELHECER 
 
1 O envelhecimento é sombra que nos 

acompanha desde a concepção: o feto de seis 
meses é muito 2 mais velho do que o embrião de 
cinco dias. 

3 Lidar com a inexorabilidade desse processo 
exige uma habilidade na qual nós somos 
inigualáveis: 4 a adaptação. Não há animal capaz 
de criar soluções diwante da adversidade como 
nós, de sobreviver 5 em nichos ecológicos que 
vão do calor tropical às geleiras do Ártico. 

6 Da mesma forma que ensaiamos os 
primeiros passos por imitação, temos que 
aprender a ser 7 adolescentes, adultos e a ficar 
cada vez mais velhos. 

8 A adolescência é um fenômeno moderno. 
Nossos ancestrais passavam da infância à vida 
adulta 9 sem estágios intermediários. Nas 
comunidades agrárias o menino de sete anos 
trabalhava na roça e as 10 meninas cuidavam dos 
afazeres domésticos antes de chegar a essa 
idade. 

11 A figura do adolescente que mora com os 
pais até os 30 anos, sem abrir mão do direito de 
reclamar 12 da comida à mesa e da camisa mal 
passada, surgiu nas sociedades industrializadas 
depois da Segunda 13 Guerra Mundial. Bem mais 
cedo, nossos avós tinham filhos para criar. 

14 A exaltação da juventude como o período 
áureo da existência humana é um mito das 
sociedades 15 ocidentais. Confinar aos jovens a 
publicidade dos bens de consumo, exaltar a 
estética, os costumes e 16 os padrões de 
comportamento característicos dessa faixa etária 
tem o efeito perverso de insinuar que 17 o 
declínio começa assim que essa fase se aproxima 
do fim. 

18 A ideia de envelhecer aflige mulheres e 
homens modernos, muito mais do que afligia 
nossos 19 antepassados. Sócrates tomou cicuta 
aos 70 anos, Cícero foi assassinado aos 63, 
Matusalém sabe-se lá 20 quantos anos teve, mas 
seus contemporâneos gregos, romanos ou judeus 
viviam em média 30 anos. 21 No início do século 
20, a expectativa de vida ao nascer nos países 
da Europa mais desenvolvida não 22 passava dos 
40 anos. 

23 A mortalidade infantil era altíssima; 
epidemias de peste negra, varíola, malária, febre 
amarela, gripe 24 e tuberculose dizimavam 
populações inteiras. Nossos ancestrais viveram 
num mundo devastado por 25 guerras, 
enfermidades infecciosas, escravidão, dores sem 
analgesia e a onipresença da mais temível das 26 
criaturas. Que sentido haveria em pensar na 
velhice quando a probabilidade de morrer jovem 

era tão 27 alta? Seria como hoje preocupar-nos 
com a vida aos cem anos de idade, que 
pouquíssimos conhecerão. 

28 Os que estão vivos agora têm boa chance 
de passar dos 80. Se assim for, é preciso 
sabedoria para 29 aceitar que nossos atributos se 
modificam com o passar dos anos. Que nenhuma 
cirurgia devolverá aos 30 60 o rosto que tínhamos 
aos 18, mas que envelhecer não é sinônimo de 
decadência física para aqueles 31 que se 
movimentam, não fumam, comem com 
parcimônia, exercitam a cognição e continuam 
atentos 32 às transformações do mundo. 

33 Considerar a vida um vale de lágrimas no 
qual submergimos de corpo e alma ao deixar a 
juventude 34 é torná-la experiência medíocre. 
Julgar, aos 80 anos, que os melhores foram 
aqueles dos 15 aos 25 35 é não levar em conta 
que a memória é editora autoritária, capaz de 
suprimir por conta própria as 36 experiências 
traumáticas e relegar ao esquecimento 
inseguranças, medos, desilusões afetivas, riscos 
37 desnecessários e as burradas que fizemos 
nessa época. 

38 Nada mais ofensivo para o velho do que 
dizer que ele tem “cabeça de jovem”. É 
considerá-lo mais 39 inadequado do que o rapaz 
de 20 anos que se comporta como criança de 
dez. 

40 Ainda que maldigamos o envelhecimento, 
é ele que nos traz a aceitação das ambiguidades, 
das 41 diferenças, do contraditório e abre espaço 
para uma diversidade de experiências com as 
quais nem 42 sonhávamos anteriormente. 

DRÁUZIO VARELLA 
Folha de São Paulo, 23/01/2016. 

 
O processo de envelhecimento está associado à 
ação de radicais livres, definidos como espécies 
químicas que possuem elétrons desemparelhados 
em sua camada de valência. 
Considere quatro contaminantes que provocam 
efeitos adversos na população: NO, CO, SO2 e 
O3. 

 
Dentre eles, a espécie química definida como 
radical livre é: 
a) NO 
b) CO 
c) SO2 
d) O3 

 
02. O bom funcionamento do organismo depende de 

vários fatores, dentre eles a existência de 
moléculas contendo grupos nucleofílicos com —
NH2 e —SH. Substâncias que se ligam 
quimicamente a esses grupos, a exemplo do 
bromometano, podem ser tóxicas. 
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Considerando-se essas informações, é correto 
afirmar: 
01. O clorometano e iodometano são eletrófilos 

mais fortes que bromometano. 
02. O bromometano pode ser sintetizado a partir 

de metanol e ácido bromídrico. 
03. A reação de bromometano com eletrófilos é 

a causa da toxicidade dessa substância. 
04. A toxicidade do bromometano pode se dar 

pela metilação de nucleófilos de relevância 
biológica. 

05. O clorometano e iodometano podem ser 
matéria-prima do brometano se adicionados 
à solução contendo brometo. 

 
03. Dos extensos efeitos nocivos que a radiação 

ionizante provoca na matéria viva, afigura-se a 
geração de radicais livres, que são espécies 
químicas eletricamente neutras que apresentam 
um ou mais elétrons desemparelhados na 
camada de valência. O íon cloreto, por exemplo, 
que, quantitativamente, constitui o principal 
ânion do plasma, transforma- se no radical livre 
Cl●, com 7 elétrons na camada de valência, 
podendo, assim, reagir facilmente com as 
biomoléculas, alterando o comportamento 
bioquímico de muitas proteínas solúveis do meio 
sanguíneo e também os constituintes 
membranários de células: hemácias, leucócitos, 
plaquetas. 

(José Luiz Signorini e Sérgio Luís Signorini. 
Atividade física e radicais livres, 1993. Adaptado.) 

 
Ao transformar-se em radical livre, o ânion 
cloreto 
a) ganha 1 próton. 
b) ganha 1 elétron. 
c) perde 1 elétron. 
d) perde 1 nêutron. 
e) ganha 1 nêutron. 

 
04. A medicina ortomolecular surgiu para corrigir 

desequilíbrios químicos provocados pelos radicais 
livres, que desempenham papel importante nas 
doenças e no envelhecimento. Em um organismo 
equilibrado e saudável, algumas moléculas são 
logo destruídas. Nas pessoas em que são 
encontrados altos níveis de radicais livres, o 
equilíbrio é refeito com o uso de antioxidantes, 
juntamente com diversas outras medidas 
preconizadas pela medicina ortomolecular. 
Atente aos radicais livres apresentados a seguir e 
assinale a opção que associa corretamente o 
radical livre ao seu nome. 
 
I.

 

H3C CH CH2 CH3
  

 
II. H2C = CH – 

III.

 

CH2
 

 

 

IV.

 

CH3

  

 
 

a) Radical I: terc-butil. 
b) Radical II: alil. 
c) Radical III: benzil. 
d) Radical IV: p-toluil. 

 
05. O composto representado pela fórmula 

estrutural, abaixo, pertence à função orgânica 
dos ácidos carboxílicos e apresenta alguns 
substituintes orgânicos, que correspondem a 
uma ramificação como parte de uma cadeia 
carbônica principal, mas, ao serem mostrados 
isoladamente, como estruturas que apresentam 
valência livre, são denominados radicais. (Texto 
adaptado de: Fonseca, Martha Reis Marques da, 
Química: química orgânica, pág 33, FTD, 2007). 
 

O

OH

  

 
 
O nome dos substituintes orgânicos ligados 
respectivamente aos carbonos de número 4, 5 e 
8 da cadeia principal, são 
a) etil, toluil e n-propil. 
b) butil, benzil e isobutil. 
c) metil, benzil e propil. 
d) isopropil, fenil e etil. 
e) butil, etil e isopropil. 

 
06. Os radicais monovalentes, em que a valência 

livre está em um carbono do núcleo benzênico, 
são denominados 
a) arilas. 
b) alquenilas. 
c) alquinilas. 
d) alquilas. 
e) alcoílas. 

 
07. Durante uma reação orgânica, diferentes 

intermediários podem ser formados. Dentre 
esses intermediários, podemos destacar os 
carbocátions, carbânions e radicais de carbono. 
Observe as estruturas a seguir e analise as 
proposições que lhes seguem. 
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00. Um carbânion é uma espécie deficiente em 
elétrons.  

01. O radical representado é uma espécie que 
possui um elétron desemparelhado.  

02. O carbocátion descrito acima possui 
geometria trigonal plana. 

03. As três espécies acima representadas 
possuem grande estabilidade.  

04. O carbocátion pode reagir com ânions, mas 
não reage com cátions.  

 
08. Os radicais livres têm funções importantes no 

organismo humano. Não obstante, em excesso 
eles podem ser prejudiciais, pois danificam as 
células e o material genético (alteram o DNA). 
Uma vez formados, os radicais livres 
desencadeiam reações que se propagam a 
grande velocidade, em conseqüência da alta 
reatividade. 
 
O comportamento químico dos radicais livres se 
explica pelo fato de eles serem estruturas com 
a) uma carga total negativa. 
b) todos os elétrons emparelhados. 
c) uma carga total positiva. 
d) um elétron desemparelhado. 

 
09. Os carbocátions, importantes intermediários em 

reações orgânicas, reagem com nucleófilos por 
a) serem obtidos por clivagem heterolítica de 

ligação química. 
b) serem ácidos de Lewis. 
c) apresentarem geometria trigonal planar. 
d) apresentarem carbono com hibridização sp2. 

 
10. Analise as espécies químicas a seguir: 

33 .CH IV)      NH:  III)
H II)       OH:  I)  

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta.  
a) Radical livre, reagente nucleófilo, reagente 

nucleófilo, reagente eletrófilo.  
b) Reagente eletrófilo, reagente nucleófilo, 

reagente nucleófilo, radical livre.  
c) Reagente nucleófilo, reagente eletrófilo, 

reagente nucleófilo, radical livre.  
d) Reagente nucleófilo, radical livre, reagente 

nucleófilo, reagente eletrófilo.  
e) Reagente eletrófilo, radical livre, reagente 

nucleófilo, reagente nucleófilo.  
 
11. Observe as seguintes estruturas:  

 

CH3CH2OH;   CH3 – CH(SO3H) – CH3; CH3CH2NO2 
 

Assinale a alternativa que identifica, 
respectivamente, o radical orgânico comum a 
todas as estruturas e a função orgânica 
correspondente.  
a) Acila: fenol, tio-composto e nitrila.  
b) Alquila: álcool, ácido sulfônico e 

nitrocomposto.  
c) Alquenila: enol, ácido sulfônico e amida.  
d) Arila: álcool, ácido sulfônico e composto de 

Grignard.  
e) Alquileno: acido carboxílico, tio-composto e 

amina. 

12. Radicais são espécies com pelo menos um 
elétron desemparelhado. Considerando este 
conceito e os exemplos a seguir, é correto 
afirmar: 
 

C Cl CHO_ __
3

    I                  II          III  
 
01. radicais podem ser obtidos por cisões 

heterolíticas; 
02. os radicais são instáveis e eletricamente são 

negativos; 
04. os radicais são muito reativos, podendo 

reagir com outros radicais ou com 
moléculas; 

08. reagindo I com II forma-se um cloreto de 
alquila; 

16. uma cetona pode ser obtida reagindo I com 
III; 

32. da combinação de II com III, forma-se um 
derivado halogenado de massa molecular 
igual a 32. 

 
13. A noção de agente nucleófilo e agente eletrófilo, 

em reações orgânicas, envolve os conceitos de 
ácido e base de Brönsted-Lowry. 
Assinale a(s) espécie(s) que pode(m) funcionar 
como agente nucleófilo. 
01.  OH- 
02.  OR– (R = radical orgânico) 
04.  :NH3 
08.  ZnCl2 

16.  H+ 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 14     

O ovo perfeito 
Nenhum lugar da casa se parece tanto com um 

laboratório de química quanto a cozinha, onde 
diversos ingredientes são misturados, queimados, 
fermentados e submetidos a processos dignos de 
experiências científicas. Assim como no laboratório, 
ter noções de química é essencial para que o 
cozinheiro consiga preparar corretamente os pratos, 
até os mais simples. Veja, por exemplo, como levar à 
perfeição a arte de cozinhar ovos. 

A clara possui água, gordura e colesterol. 
Também tem muitas proteínas que mudam de forma 
quando aquecidas. Elas se desenrolam e deixam 
expostas regiões na superfície que as ligam a outras 
proteínas, formando um emaranhado que transforma 
a clara no material sólido e branco que conhecemos. 
O ovo também tem bolhas de ar para que o filhote 
comece a respirar. Elas se tornam um problema 
quando cozinhamos porque, além de deixar o fundo 
do ovo chato, ainda podem aumentar a pressão 
interna e fazê-lo rachar. Para resolver o problema, 
basta furar o fundo da casca com uma agulha antes 
de cozinhar e colocar sal ou limão na água. Os dois 
ingredientes conseguem tampar o buraco porque 
agem sobre a clara da mesma forma que o calor: 
fazem as proteínas se juntarem e endurecerem antes 
que o ovo vaze na panela. 

Há também outras maneiras pelas quais o ovo 
pode explodir. A casca é irregular e, ao aquecer, cada 
uma das partes começa a se expandir de forma 
diferente, o que pode levar a rachaduras. É preciso 
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controlar a forma como ele esquenta para que isso 
não aconteça. Coloque o ovo em água fria, aqueça 
até ferver, reduza o fogo por mais 10 minutos e 
jogue em outro recipiente com água fria. Esse último 
procedimento também ajuda a eliminar aquela 
substância esverdeada que se forma em volta da 
gema. Ela surge quando o sulfeto de hidrogênio 
presente na clara esquenta e se expande. 

O aumento de pressão o faz migrar para as 
regiões mais frias do ovo, como a gema, onde ele 
reage com o ferro e forma sulfeto de ferro, o material 
verde. Quando jogamos o ovo em água fria, a casca 
diminui de temperatura e atrai o sulfeto para longe 
da gema. 

Finalmente, é bom saber que, quanto mais velho 
um ovo, mais fácil ele descasca. Ao envelhecer, ele 
se torna menos ácido, o que faz com que a 
membrana interna da casca se enfraqueça e não 
grude na parte branca. 

É recomendável deixar os ovos ao menos uma 
semana na geladeira, com cuidado para que eles não 
estraguem. 

Seguindo todas as dicas, o ovo terá formato, 
aparência e gosto perfeitos. 

Que mistura: as histórias curiosas da química. Disponível em:  
<https://super.abril.com.br/ciencia/que-mistura-as-

historiascuriosas-da-quimica/>. 
Acesso em: 19 mar. 2018. 

 
14. A formação do brometo de etila pode ser 

representada pelo mecanismo indicado pelas 
equações I, II e III. 
 
I – H **Br  H+  +  Br- 
II – H2C = CH2 + H+ H2C+ – CH3   
III – H2C+ – CH3  + :Br-  H2CBr – CH3  
 
Em relação a esse mecanismo, assinale a opção 
que apresenta corretamente as operações 
representadas pelas equações. 
a) I corresponde a uma cisão heterolítica e II, a 

uma adição nucleofílica. 
b) I corresponde a uma cisão homolítica e III, a 

uma adição eletrofílica. 
c) II corresponde a uma adição eletrofílica e 

III, a uma adição nucleofílica. 
d) I corresponde a uma cisão homolítica e II, a 

uma adição por radical livre. 
e) II corresponde a uma adição a nucleofílica e 

III, a uma adição por radical livre. 
 
15. Os radicais livres, grandes inimigos da pele, são 

formados quando há exposição excessiva ao sol. 
A formação desses radicais envolve um diferente 
ganho de energia e, por isso, eles apresentam 
estabilidades diferentes.  
O gráfico a seguir apresenta a comparação da 
energia potencial dos radicais t-butila e isobutila 
formados a partir do isobutano: 

CH  C CH  +  H
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a) Qual dos dois radicais é o mais estável? 

Justifique sua resposta. 
b) Qual é a fórmula estrutural do composto 

resultante da união dos radicais t-butila e 
isobutila? 

 
16. O gás liquefeito de petróleo ou, simplesmente, 

GLP, é composto de propano e butano. Os 
radicais orgânicos com uma valência livre 
correspondentes a esses hidrocarbonetos são, 
respectivamente: 
a) H3C - (propil) e H3C - CH2 - (butil) 
b) C3H7 - (butil) e C4H10 - (propil) 
c) C3H7 - (propil) e C4H9 - (butil) 
d) C2H5 - (propil) e C4H4 - (butil) 
e) C4H8 - (butil) e C3H6 - (propil) 

 
17. Moléculas de HCl, conforme condições, podem 

dissociar nas duas formas seguintes: 
I- HCl       H* + Cl* 
II- HCl     H+  +  Cl- 

Em relação a estes dois processos é FALSO 
afirmar que: 
a) em I o produto Cl* tem um número ímpar de 

elétrons, enquanto que em II o produto Cl- 
tem um número par de elétrons. 

b) a alternativa II é a que ocorre se HCl é 
dissolvido num líquido com constante 
dielétrica apreciável. 

c) no estado gasoso, a baixa pressão e alta 
temperatura, a ocorrência de I é mais 
plausível do que a de II. 

d) ambos os tipos de dissociação, I e II, 
provocam o aumento da condutividade 
elétrica do meio. 

e) o produto Cl* é paramagnético, enquanto 
que o produto Cl- é diamagnético. 

 
18. Dê a fórmula do radical m-fenileno. 
 
19. Construa as fórmulas  dos radicais: I – Etilideno 

e II – Metileno (Metilideno) 
 
20. No cérebro, a cocaína, 

CH2 CH CH O C

O

CH3

N

CH

CH3

CH2

CH O C

OCH2
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provoca aumento na quantidade livre de 
dopamina, 
 

 

CH CH NH

HO

HO
222

  
que produz a sensação de euforia.  Nas duas 
estruturas há em comum igual número de 
a) carbonos insaturados. 
b) núcleos aromáticos. 
c) grupos carbonila. 
d) radicais hidroxila. 
e) radicais metla. 

 
21. Leia o texto a seguir: 

 
O CFC, usado sem controle pelas indústrias de 
refrigeração e aerossóis até alguns anos atrás, 
contém uma molécula de cloro que reage com 
uma outra do ozônio, destruindo essa proteção. 

Veja, ed. 1511, n.º 35, 3 setembro 1997, p. 48. 
 
Esse trecho faz referencia a  uma classe de  
substâncias que é conhecida  como 
clorofluorocarbonetos.  As reações químicas de 
um dos membros  dessa classe, que levam à 
destruição  da camada de ozônio, podem  ser 
representadas por:  
 

a-

b-

c-

C C__ _
_ _

_ _F +

+

+

+

+

F F

Cl Cl

Cl F
Cl

Cl

Cl

ClO

ClO

O

OO

O

luz . .

.
..

.
.

3

2

2

 
 
Sobre essa classe de substâncias, é correto 
afirmar-se que: 
01. o CFC contém uma molécula de cloro; 
02. o nome IUPAC da substância CF2Cl2 é 

dicloro-difluoro-metano; 
04. cada molécula CF2Cl2 é responsável pela 

decomposição de apenas uma molécula de 
O3 ; 

08. como representado pelas equações (b) e (c), 
há produção de oxigênio gasoso; portanto, a 
liberação CF2Cl2 , na atmosfera, é benéfica 
ao meio – ambiente; 

16. a molécula de cloro reage com o ozônio, 
produzindo ClO.+ O2 ; 

 
 


