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QUÍMICA

21
Assinale a alternativa correta.

a) Se uma substância apresenta moléculas, ela deve apresentar ligações iônicas.

b) Substâncias como o NaCl são formadas por moléculas pequenas.

c) Substâncias como o NaCl são formadas por moléculas pequenas e por muitas ligações iônicas.

d) Se uma substância apresenta moléculas, ela apresenta ligações covalentes.

e) Substâncias como o NaCl são formadas por muitas ligações covalentes.

22
Assinale a alternativa correta.

a) O CCl4 apresenta um momento de dipolo em sua molécula.

b) O BF3 apresenta dipolo resultante nulo em sua molécula.

c) O CO2 apresenta um momento de dipolo em sua molécula.

d) O H2O apresenta dipolo resultante nulo em sua molécula.

e) O NH3 apresenta dipolo resultante nulo em sua molécula.

23
O cimento Portland apresenta composição predominante de óxido de cálcio, além de sílica, alumina e óxido de
ferro. Em prédios construídos a beira mar, a maresia provoca a substituição do hidróxido de cálcio por sulfato
de cálcio. O volume ocupado por 1 mol de CaSO4 é 1,5 vezes maior que o volume ocupado por 1 mol de
Ca(OH)2.
Dados:

Massas Molares: (g/mol) H = 1; O = 16; S = 32; Ca = 40.
Solubilidade: (g/100 mL de água, 20º C ): CaSO4 = 0, 0021; Ca(OH)2 = 0, 173
Temperatura de fusão (º C): CaSO4 = 1460; Ca(OH)2 = 512

Com base no texto, nos dados e nos conhecimentos sobre substâncias, analise as afirmativas.

I. A densidade do CaSO4 (s) é 1,2 vezes menor que a do Ca(OH)2 (s).

II. 136 g de CaSO4 (s) e 74 g de Ca(OH)2 (s) apresentam igual número de átomos de cálcio.

III. À temperatura de 1000 ºC os estados físicos das substâncias CaSO4 e Ca(OH)2 são iguais.

IV. 200 mL de soluções aquosas distintas, preparadas dissolvendo-se 0, 1 g de CaSO4 (s) e 10 g de
Ca(OH)2 (s), à 20º C são saturadas.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

24
O aquecimento global, ocasionado pela liberação de CO2 (dióxido de carbono) na atmosfera, seria muito mais
rápido não fosse a capacidade dos oceanos em remover do ar grandes quantidades deste gás. Por outro lado,
a captação de CO2 pelos oceanos vem causando a destruição do exoesqueleto de carbonato de cálcio CaCO3

de organismos marinhos, como os corais, cujas consequências também podem ser desastrosas para a vida no
planeta.

Do ponto de vista químico, quanto aos processos descritos no enunciado, é correto afirmar:

a) A captação do CO2 ocorre com eficiência, pois o CO2 é uma molécula polar, e por isso é muito solúvel em água.

b) A decomposição de exoesqueletos de CaCO3 ocorre porque a captação do CO2 torna os oceanos menos ácidos.

c) Uma solução teórica para minimizar os efeitos da acidez nos oceanos pela captação do CO2 seria a adição de um
ácido fraco, como o HCl diluído.

d) A captação do CO2 ocorre com eficiência, pois o CO2, sendo uma molécula apolar, é muito solúvel em água.

e) A captação do CO2 pela água envolve uma reação química resultando em H2CO3 instável.

14 / 22



Leia o texto a seguir e responda às questões 25 e 26.

A observação da coloração da chama em um bico de Bunsen é uma técnica analítica na qual amostras que
contêm cátions metálicos, como potássio, bário, sódio e estrôncio, são inseridas na chama. Os elementos,
ao receberem energia da chama, geram espécies excitadas que, ao retornarem para o estado fundamental,
liberam parte da energia recebida na forma de radiação e a chama adquire uma cor que caracteriza o cátion
metálico.
Para a realização deste teste foram preparadas quatro soluções aquosas, como mostra a tabela a seguir:

Solução Quantidade de soluto (mol) Volume da solução (mL)
1 0, 01 mol de Ba(NO3)2 100,0
2 0, 005 mol de KNO3 + 0, 001 mol de KClO3 50,0
3 0, 02 mol de Sr(NO3)2 50,0
4 0, 1 mol de NaNO3 500,0

25
Considere as seguintes afirmativas com relação às soluções 1, 2, 3 e 4:

Dados:

Massas Molares: N = 14 g/mol; O = 16 g/mol; Na = 23 g/mol; Cl = 35, 5 g/mol; K = 39 g/mol;
Sr = 88 g/mol; Ba = 137 g/mol

I. A concentração dos íons nitrato na solução 1 é de 2 × 10−1 mol/L

II. A massa de íons potássio na solução 2 é de 2, 34 × 10−1 g

III. 20 mL da solução 3 tem concentração de 4 × 10−1 mol/L

IV. A concentração da solução 4 é de 2 × 10−1 g/L

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

b) Somente as afirmativas II e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

26
A seguir são fornecidas algumas informações sobre a coloração da chama das soluções preparadas.

• Vermelha para o elemento cujo cátion bivalente possui 36 elétrons.

• Lilás para o elemento cuja configuração eletrônica é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

• Amarela para o elemento metálico que possui 3 níveis de energia e apenas 1 elétron na última camada
preenchida.

• Verde para o elemento alcalino terroso do sexto período.

Dados: Número atômico (Z): Na = 11; K = 19; Sr = 38; Ba = 56

Assinale a alternativa correta que contém a correspondência: cátion e cor.

a) Sódio – lilás; potássio – amarela; estrôncio – vermelha; bário – verde.

b) Sódio – amarela; potássio – lilás; estrôncio – verde; bário – vermelha.

c) Sódio – verde; potássio – vermelha; estrôncio – amarela; bário – lilás.

d) Sódio – amarela; potássio – lilás; estrôncio – vermelha; bário – verde.

e) Sódio – vermelho; potássio – verde; estrôncio – lilás; bário – amarelo.
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27
O éter metílico e o álcool etílico apresentam a mesma massa molecular, são formados pelo mesmo número
de átomos e também apresentam a mesma fórmula molecular (C2H6O). Entretanto, as suas temperaturas de
ebulição são muito diferentes, isto é: éter metílico = -25,0 °C e álcool etílico = 78,5 °C.
Assinale a alternativa que explica o fato do éter metílico e o álcool etílico apresentarem diferenças na tempera-
tura de ebulição.

a) As moléculas do álcool etílico podem formar interações do tipo pontes de hidrogênio entre si, enquanto as
moléculas do éter metílico não podem.

b) O álcool etílico contém água e portanto aumenta o seu ponto de ebulição.

c) As moléculas do álcool etílico podem formar interações fortes do tipo Van der Waals entre si, enquanto as moléculas
do éter metílico não podem.

d) As moléculas do álcool etílico podem formar interações fortes do tipo forças de London entre si, enquanto as molé-
culas do éter metílico não podem.

e) As moléculas do álcool etílico podem formar interações fortes do tipo dipolos induzidos entre si, enquanto as molé-
culas do éter metílico não podem.

28
A preparação de soluções é uma das habilidades que os químicos desenvolveram desde os tempos da alquimia
e é considerada um conhecimento básico.
Os dados da tabela a seguir foram retirados de um frasco de solução de HCl.

HCl Características físico-químicas
Massa Molar 36, 5 g/mol

Ponto de Fusão -20 °C (Solução a 30% HCl)
Ponto de Ebulição 110 °C (Solução a 30% HCl a 760 mmHg)

Densidade do Líquido (água=1) 1, 15 g.mL−1 (Solução a 30% HCl)
Pressão de Vapor 11 mmHg (Solução a 30% HCl a 20 °C )

Solubilidade em Água Completa

O volume de HCl concentrado necessário para preparar 1 litro de solução 1 mol/L de HCl é

a) 31, 70 mL

b) 36, 50 mL

c) 105, 8 mL

d) 121, 5 mL

e) 125, 8 mL

29
Uma indústria de fabricação de objetos plásticos recebeu uma quantidade de diferentes plásticos misturados,
vindos de uma cooperativa de reciclagem. Após investigação, comprovou-se que a mistura era composta ape-
nas de três tipos de polímeros: polietileno (PE), policloreto de vinila (PVC) e poliestireno (PS).
Sabendo-se os valores das densidades dos materiais puros na temperatura de trabalho, como sendo: PE = 0,91
a 0,98 g/cm3; PS = 1,04 a 1,06 g/cm3 e PVC = 1,35 a 1,42 g/cm3, assinale a alternativa que descreve ummétodo
capaz de separar convenientemente todos os componentes plásticos misturados.

a) Colocar os plásticos misturados em um tanque com solução salina (d = 1,10 g/cm3), separar o material que flutuou
daquele que afundou.
Recolher a fração que foi ao fundo, secar e jogar em outro tanque contendo água (d = 1,0 g/cm3), separando o
material que flutuou.

b) Colocar os plásticos misturados em um tanque com água (d = 1,0 g/cm3), separar a fração que flutuou.
Recolher a fração que foi ao fundo, secar e jogar em outro tanque contendo solução salina (d = 1,10 g/cm3),
separando o material que flutuou daquele que afundou.

c) Colocar os plásticos misturados em um tanque com água (d = 1,0 g/cm3), separar a fração que foi ao fundo.
Recolher a fração que flutuou, secar e jogar em outro tanque contendo solução salina (d = 1,10 g/cm3), separando
o material que flutuou daquele que afundou.

d) Colocar os plásticos misturados em um tanque com água (d = 1,0 g/cm3), separar as três frações de material: a
que flutua, a que se encontra a média distância do fundo e a que afundou.

e) Colocar os plásticos misturados em um tanque com solução salina (d = 1,10 g/cm3), separar as três frações de
material: a que flutua, a que se encontra a média distância do fundo e a que afundou.
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30
Leia o texto a seguir:

Será lançado na próxima quarta-feira, 1º de julho, em São Bernardo do Campo (SP), o primeiro ônibus bra-
sileiro a hidrogênio. [...] O projeto Ônibus Brasileiro à Célula Combustível a Hidrogênio é o ponto de partida
para o desenvolvimento de uma solução mais limpa para o transporte público urbano no Brasil.

(Disponível em: <http://www.redenoticia.com.br; 28 junho, 2009.> Acesso em: 19 out. 2009.)

Quanto aos processos químicos envolvidos na produção de energia elétrica em células de combustíveis a partir
do oxigênio e do hidrogênio, é correto afirmar:

a) O estado de oxidação do oxigênio aumenta de zero para +2

b) A equação balanceada para o processo global é H2 + O2 → 2H2O

c) O oxigênio é um agente redutor e o hidrogênio um oxidante.

d) O hidrogênio é reduzido conforme a semi-reação H2 → 2H+ + 2e−

e) A reação que ocorre no cátodo é: 1

2
O2 + 2H+ + 2e− → H2O

31
As partículas dos solos são frequentemente arrastadas pelas águas fluviais. Quando a água de um rio, car-
regada de grande quantidade de partículas coloidais, encontra a água do mar, que tem elevada concentração
de sais, ocorre a coagulação e forma-se um depósito aluvionar (formado de cascalho, areia e argila), que se
observa na foz dos rios. Esse fato ocorre porque a água de um rio com partículas coloidais é um sistema que
se instabiliza pela presença de grande quantidade de sais contidos na água do mar.
A esse sistema dá-se o nome de

a) hidrófobo.

b) hidrofílico.

c) anfótero.

d) aerossol.

e) emulsão.

32
Substâncias orgânicas capazes de agir na estabilização dos microtúbulos, diminuindo as taxas de replicação
celular, apresentam potencial como agente anticâncer. O taxol (estrutura abaixo) foi a primeira substância
natural que mostrou essa propriedade e rapidamente se tornou um fármaco aprovado para o tratamento de
carcinomas de ovário, mama e pulmão.
A identificação das reações químicas que uma molécula bioativa pode realizar é uma habilidade desenvolvida
pelos químicos e é fundamental para a preparação de estruturas análogas com atividade farmacológica mais
potente ou com menos efeitos colaterais.

Com relação à estrutura do taxol, é correto afirmar que

a) o anel E é capaz de sofrer reação de nitração onde o grupo NO2 ocupará preferencialmente a posição orto.

b) as insaturações presentes nos anéis C, D, E e F podem igualmente sofrer reação de adição de Br2.

c) os anéis E e F são capazes de sofrer reação de nitração no qual o grupo NO2 ocupará preferencialmente a posição
para.

d) diferentemente das insaturações dos anéis D, E e F, a insaturação do anel C pode sofrer reação de adição de
Br2.

e) o taxol é uma molécula polifuncional apresentando, dentre outras, as funções ácido carboxílico, amina e aldeído.
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Leia o texto a seguir e considere a figura para responder às questões 33 e 34.

O japonês Osamu Shimomura de 80 anos, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 2008, estuda há meio
século a proteína verde fluorescente (GFP). Extraída nos anos 60 de uma água-viva luminescente (Aequorea
victoria), a GFP se tornou a base de técnicas importantes utilizadas pela bioquímica moderna. Com a ajuda
da GFP, os cientistas desenvolveram meios para observar processos que antes eram invisíveis, como o
desenvolvimento das células nervosas no cérebro e de células cancerígenas.

(Scientific American Brasil online. 17 de out. 2008.)

Representação da GFP; completa à esquerda e, no centro, com um dos lados cortados para revelar o cromó-
foro no interior. Estrutura química do cromóforo à direita.
( Adaptado de: <http://en.wikipedia.org/wiki/Green_fluorescent_protein>. Acesso em: 20 ago. 2009.)

33
O cromóforo (porção responsável pela fluorescência) da GFP, encontra-se localizado no interior da estrutura
tridimensional da proteína, como mostrado na ampliação da figura.
Com relação à estrutura química do cromóforo, é correto afirmar:

a) Há três átomos de carbono que constituem um centro estereogênico (carbono assimétrico).

b) No anel A, há dois átomos de nitrogênio, ambos constituindo grupo funcional amina.

c) A ligação dupla entre os carbonos 1 e 2 apresenta estereoquímica com configuração Z.

d) Há dois átomos de carbono com hibridização sp3, sendo os demais carbonos com hibridização sp2.

e) O número de isômeros ativos do cromóforo é igual a 23 = 8.

34
A GFP desnaturada não é fluorescente. Isto sugere que a estrutura terciária da GFP é importante e que a
fluorescência é ativada por interações não-covalentes (ou forças de Van der Waals) do cromóforo com resíduos
de aminoácidos da proteína espacialmente próximos.
Com relação à estrutura do cromóforo da GFP, é correto afirmar:

a) Interações dipolo-dipolo induzido são as interações não-covalentes mais fortes que o cromóforo realiza.

b) Realiza várias interações não-covalentes do tipo ligação de hidrogênio.

c) Na ligação química entre os átomos de carbono 1 e 2 existem quatro elétrons envolvidos em ligação pi.

d) O hidrogênio 4 e o nitrogênio 3 estão unidos por interação do tipo ligação de hidrogênio.

e) O hidrogênio 4 e o nitrogênio 3 estão unidos por uma ligação covalente apolar.
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Leia o texto a seguir e responda às questões 35 e 36.

Muitos explosivos são produzidos por meio de misturas de substâncias. Já o perclorato de amônio, o nitrato
de amônio, o dinitrato glicol etileno e o trinitrato glicerol são explosivos puros. A tabela a seguir mostra as en-
talpias de formação dos explosivos e as equações químicas das reações que ocorrem com esses explosivos.

Entalpia de formação de algumas substâncias

Substância ∆Hf (kJ/mol)

Explosivo 1 (s) -295

Explosivo 2 (s) -366

Explosivo 3 (l) -259

Explosivo 4 (l) -371

CO2 (g) -394

H2O (g) -242

(s) – Sólido; (l) – Líquido; (g) – Gasoso

Explosivo 1: 2NH4ClO4 (s) → Cl2 (g) + 4H2O (g) + N2 (g) + 2O2 (g)

Explosivo 2: 2NH4NO3 (s) → 4H2O (g) + 2N2 (g) + O2 (g)

Explosivo 3: C2H4N2O6 (l) → 2CO2 (g) + 2H2O (g) + N2 (g)

Explosivo 4: 4C3H5N3O9 (l) → 12CO2 (g) + 10H2O (g) + 6N2 (g) + O2 (g)

35
Com base nas equações químicas e na tabela, para 1 mol de cada explosivo, considere as afirmativas a seguir:

I. O explosivo 2 libera maior quantidade de energia que o explosivo 1.

II. O explosivo 3 é o que libera menor quantidade de energia.

III. O explosivo 4 libera mais energia que a soma das energias liberadas pelos explosivos 1, 2 e 3.

IV. Os explosivos que estão no estado sólido liberam menor quantidade de energia que os explosivos no
estado líquido.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

36
Todos os gases formados pela explosão de 1 mol dos explosivos 1, 2, 3 e 4 foram totalmente armazenados e
fechados (considerar que não ocorreu perda de gás) em recipientes identificados respectivamente por X, Y, W e
Z. Estes recipientes apresentam volumes iguais e fixos, e estão a uma temperatura T.
Com base nessas informações, é correto afirmar que a pressão total no interior do(s) recipiente(s)

a) Y é igual à pressão parcial do nitrogênio dividido por 3,50.

b) W é igual à pressão parcial do nitrogênio multiplicado por 0,2.

c) Z é igual à pressão parcial do nitrogênio multiplicado por 1,50.

d) X, Y, W e Z é igual à pressão parcial do gás em maior quantidade.

e) X é igual à pressão parcial do nitrogênio dividido por 0,125.
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37
Em um laboratório foi montado o equipamento mostrado a seguir para a realização de um experimento em duas
etapas.

A seringa maior (X) é o recipiente onde ocorrerão as reações e as seringas menores (Y) e (W) contêm os rea-
gentes a serem transferidos para a seringa (X).
O volume da seringa (X) é de 30 mL e os volumes das seringas (Y) e (W) são de 20 mL em cada uma.
Antes da adição dos gases, deve-se manter o pistão da seringa (X) na posição zero.
Na etapa 1, com a seringa (Y), foram introduzidos 20 mL de NO (g) na seringa (X). O volume inicial de NO na
seringa (X), à temperatura ambiente (T ) e pressão atmosférica (P ), está mostrado na tabela a seguir.
Na etapa 2, com auxílio da seringa (W), foi introduzido 9 mL de O2 (g) na seringa (X). O novo volume ocupado
pelos gases na seringa (X) está registrado na tabela a seguir.

Volume (mL) à P = 1 atm, temperatura ambiente T
ETAPA O2 (g) Total da NO (g) que O2 (g) que Inicial de Final de Final de

adicionado seringa (X) não reagiu não reagiu NO2 (g) NO2 (g) N2O4 (g)
1 0 20,0 20,0 0 0 0 0
2 9 14,3 2 0 18 6,5 5,8

A adição de O2 (g) na seringa (X) que contém NO (g) resulta na formação de NO2 (g), seguido de sua dime-
rização em N2O4 (g), de acordo com a equação a seguir:

2NO (g) + O2 (g) → 2NO2 (g) ⇆ N2O4 (g)

A dimerização só ocorre quando a reação entre o NO (g) e o O2 (g) se completar. Quando a reação de dime-
rização atinge o equilíbrio químico, a seringa (X) contém NO2 (g) e N2O4 (g), e os volumes destes gases são
mostrados na tabela anterior.

O valor da constante de equilíbrio (Kp) da reação de dimerização é

a) 0,50

b) 0,75

c) 2,0

d) 3,2

e) 4,0

38
As figuras X, Y e Z mostram três gráficos de energia em função do progresso da reação. Estas figuras estão
representando três reações: R1 → P1; R2 → P2 e R3 → P3.
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Com base nas informações contidas nos gráficos, considere as afirmativas a seguir:

I. A energia de ativação da reação R1 → P1 é menor que a energia de ativação da reação R3 → P3.

II. Dentre as reações representadas em X e Z, a reação R3 → P3 é a mais lenta.

III. O valor da energia de ativação das reações representadas nas figuras X, Y e Z depende das concentrações
de R1, R2 e R3.

IV. Dentre as três reações, a reação R2 → P2 é a que libera maior quantidade de energia.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e III são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

39
A investigação do mecanismo de reações tem contribuído na compreensão de muitos processos químicos de-
senvolvidos em laboratório de pesquisa. A reação genérica A→D é uma reação não elementar e seumecanismo
está representado no gráfico a seguir:

Analise o gráfico e assinale a alternativa correta.

a) A etapa C→ D é a determinante da velocidade da reação A → D.

b) Na reação A→ D estão envolvidas quatro reações elementares.

c) No decorrer da reação ocorre a formação de seis substâncias intermediárias.

d) A expressão da velocidade da reação A→ D é v = k [A].

e) As substâncias B e C são catalisadores da reação A→ D.

40
Imagine a situação em que você precisou comprar gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em uma distribuidora
local. O vendedor lhe ofereceu um botijão com 13 kg de butano, alegando que sua capacidade calorífica é maior
(2.900 kJ.mol−1) e que compensa o preço 20% mais caro do que o botijão contendo 13 kg de propano, que
possui capacidade calorífica de 2.200 kJ.mol−1.

Dados: Massa molar do propano: 44 g/mol; Massa molar do butano: 58 g/mol

Com base nos conhecimentos químicos, na proposta do vendedor e pensando em uma compra mais vantajosa
e/ou econômica, considere F (falso) ou V (verdadeiro) para as afirmativas a seguir em relação às possibilidades
mais adequadas.

( ) Comprar o botijão contendo butano, pois há nele 24% mais capacidade calorífica do que no botijão de
propano.

( ) Comprar o botijão contendo propano, pois em relação a sua capacidade calorífica, terá custo menor.

( ) Negociar com o vendedor até que ele chegue a um percentual de 15% de acréscimo para o botijão de butano
em relação ao botijão de propano, pois essa porcentagem vai ser compensada pela maior capacidade
calorífica do butano.
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( ) Propor pagar o mesmo valor em qualquer um dos dois botijões, pois ao final eles vão gerar a mesma
quantidade de calor.

( ) Comprar o botijão contendo propano, pois, por possuir menor massa molar, na mesma massa de 13 kg,
proporcionará em comparação com o butano, mais capacidade calorífica.

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a sequência correta.

a) F, F, V, F e V.

b) F, V, F, V e F.

c) F, V, V, F e V.

d) V, F, V, F e F.

e) V, F, F, V e V.

22 / 22



QUÍMICA

G A B A R I T O

Questão Alternativa correta Assinalada

21 D
22 B
23 B
24 E
25 D
26 D
27 A
28 C
29 B
30 E
31 A
32 D
33 C
34 B
35 C
36 E
37 C
38 A
39 A
40 B


