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INFORMAÇÕES
Escrever o NÚMERO DE INSCRIÇÃO na grade de respostas e nas folhas de respostas
das questões descritivas.
Ao término da prova entregar somente a grade de respostas e as folhas de respostas
das questões descritivas.
A prova é constituída de 20 questões que devem ser respondidas com tinta azul ou
preta e sem rasuras.
As 15 primeiras questões são testes de escolha simples (escolher apenas uma
alternativa) e devem ter suas respostas marcadas na grade que se encontra na folha de
respostas, sem rasuras. Para cada questão CORRETA será atribuído 0,4 ponto.
As questões numeradas de 16 a 20 são descritivas e devem ser respondidas na folha
de respostas.

PARTE 1 – TESTES DE ESCOLHA SIMPLES
Questão 1: Sobre substâncias puras e misturas, são feitas as seguintes afirmações:
I – Todo o sistema polifásico é uma mistura heterogênea.
II- Todo o sistema monofásico é uma mistura homogênea.
III- Não existe sistema polifásico formado por vários gases ou vapores.
IV- Durante todas as mudanças de estado físico das substâncias puras, a temperatura
permanece constante, do início ao fim do processo.
V– Toda a solução é, por definição, um sistema homogêneo.
Estão corretas:
a) Todas
b) Somente I, II, III e IV
c) Somente I, III, IV e V
d) Somente III, IV e V
e) Somente II, IV e V

Questão 2: A estrutura molecular de substâncias químicas e diversos materiais, pode
ser determinada por espectrômetros. Cada tipo de espectrômetro utiliza uma faixa de
frequência do espectro luminoso. O princípio do espectrômetro é fornecer energia na
forma de radiação, que irá interagir com o material e provocar uma perturbação no seu
estado, normalmente aumentando sua energia. Quando o material voltar ao seu
estado fundamental, ele emite radiação, que será detectada, fornecendo informações
sobre sua estrutura.
A teoria atômica que permite explicar o funcionamento do espectrômetro é:
a) Flogístico
b) Dalton
c) Thomson
d) Rutherford
e) Bohr
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Questão 3: Um sistema formado por tetracloreto de carbono (CCl4), uma solução de
sulfato de cobre II e benzeno (C6H6), nesta ordem, possui ......... fases e ..........
componentes.
a) 1 fase e 3 componentes
b) 2 fases e 3 componentes
c) 2 fases e 4 componentes
d) 3 fases e 3 componentes
e) 3 fases e 4 componentes

Questão 4: Analisando o gráfico abaixo, em relação às mudanças de estado, pode-se
afirmar que esse produto constitui um(a):

a) sistema heterogêneo
b) mistura azeotrópica
c) mistura
d) mistura eutética
e) substância pura

Questão 5: O Planeta Terra é constituído por 3 regiões: Atmosfera, Hidrosfera e
Litosfera. A atmosfera é constituída por gases, sendo os principais: Nitrogênio e
Oxigênio. A Hidrosfera compõem 80% da Terra e é a parte líquida. A Litosfera é a
parte sólida e a composição varia de acordo com a profundidade e latitude. Os
principais elementos que compõem a crosta terrestre são: oxigênio, silício e alumínio.
Sobre esses três elementos são feitas as seguintes afirmativas:
I) O raio atômico do alumínio é maior que o raio atômico do silício.
II) O cátion alumínio tem como subnível mais energético o 3p1.
III) A eletronegatividade do oxigênio é maior que a do alumínio e que a do silício.
IV) O alumínio forma com o oxigênio o óxido anfótero Al2O3.
V) Alumínio, silício e oxigênio são elementos representativos e não metálicos.
Estão corretas:
a) Todas
b) Somente I, II, III, IV
c) Somente I, III, IV e V
d) Somente II, III, IV e V
e) Somente I, III e IV
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Questão 6: Associe corretamente as espécies moleculares nas ligações onde o
enxofre é o átomo central, com os tipos de geometria molecular:
1- SO2
2- SOCl2
3- H2SO4
4- SO3
5- H2S

(
(
(
(

) trigonal plana
) tetraédrica
) piramidal
) angular

A sequência correta de cima para baixo é:
a) 2-3-1-4
b) 4-3-2-1
c) 2-4-3-1
d) 4-2-3-5
e) 3-2-1-5

Questão 7: Considerando as informações sobre três substâncias gasosas:
I- Sofre interação na atmosfera, oxidando-se. Após, ao reagir com água, forma H2SO4,
que é um dos principais responsáveis pela chamada chuva ácida.
II- Sua presença na atmosfera é natural. Quando chove, ocorre uma reação entre ele e
a água da chuva, produz um ácido que deixa a chuva ligeiramente ácida, já que se
trata de um ácido fraco.
III- É utilizada em siderurgia, em maçaricos, como comburente em foguetes espaciais,
e na medicina.
Os gases a que se referem os itens I, II e III, podem ser respectivamente:
a) SO2, CO2, O2
b) SO2, CO, O2
c) SO2, O2, CO
d) SO3, CO2, O3
e) SO3, NO2, O2
Questão 8: Sobre condução de corrente elétrica, são dadas as seguintes afirmativas:
I – A sacarose, em solução aquosa, conduz corrente elétrica.
II- O NaCl, no estado sólido, conduz corrente elétrica.
III- O HCl liquefeito conduz corrente elétrica.
IV- O NaOH fundido conduz corrente elétrica.
V- O H2SO4 puro (anidro ou 100 %) conduz corrente elétrica.
A sequência correta de preenchimento é:
a) F, F, V, V, F
b) V, V, F, V, V
c) F, F, F, V, F
d) F, V, V, F, F
e) V, F, F, F, V
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Questão 9: O cátion trivalente de um determinado elemento apresenta como subnível
mais energético o 2p6. Sobre ele, considere as alternativas abaixo:
I – Seu elemento é representativo e pertence ao grupo 16.
II- Seu elemento pertence ao mesmo período do elemento, cujo subnível mais
energético é o 3p5.
III – Esse cátion é isoeletrônico do cátion de número atômico 12.
IV- Seu elemento apresenta como subnível mais energético o 3p1.
V- Seu elemento apresenta 6 elétrons na camada de valência.
Estão corretas:
a) Todas
b) Somente I, II e III
c) Somente II, III e IV
d) Somente II e V
e) Somente III e V

Questão 10: Na coluna da esquerda, são apresentadas algumas substâncias
químicas, e na coluna da direita, uma possível aplicação para cada uma delas.
1) H2O2
2) CaO
3) NaClO
4) SO2
5) H2SO4

(
(
(
(
(

) água sanitária
) solução de baterias automotivas
) descorante de cabelos
) argamassa usada em construções civis
) contribui para formação da chuva ácida

A relação correta, de cima para baixo, é:
a) 1, 3, 4, 5, 2
b) 3, 5, 1, 2, 4
c) 3, 5, 4, 1, 2
d) 4, 3, 2, 5, 1
e) 1, 2, 3, 5, 4
Questão 11: O gás hidrogênio (H2) é o gás mais leve que se conhece. É altamente
inflamável e muito raro na atmosfera da Terra, devido à sua pequena densidade. Ao
resfriá-lo com ar liquefeito e comprimi-lo fortemente, obtém -se hidrogênio líquido, que
entra em ebulição a aproximadamente -253 ºC.
Nesse processo de ebulição do gás hidrogênio são rompidas:
a) ligações covalentes
b) pontes de hidrogênio
c) ligações covalentes e pontes de hidrogênio
d) forças dipolo induzido
e) forças dipolo induzido e ligações covalentes

~4~

OQL 2013 EM1
Questão 12: O ácido fosfórico é usado nas indústrias de vidro, alimentos, na
fabricação de fertilizantes. Também é aplicado na produção de refrigerantes a base de
cola. Sobre o ácido fosfórico é correto afirmar:
a) é classificado como um diácido, oxiácido forte
b) é classificado como hidrácido, triácido, moderado
c) o número de oxidação do fósforo é +6.
d) é um ácido fixo e sua fórmula é H3PO4
e) é um ácido volátil e fraco
Questão 13: Para combater a acidez estomacal, necessita-se de uma base fraca e
parcialmente solúvel e, para desentupir um cano de cozinha, necessita-se de uma
base forte e solúvel. Essas bases podem ser, respectivamente:
a) Fe(OH)3 e Ba(OH)2
b) NaOH e Al(OH)3
c) Ba(OH)2 e KOH
d) Mg(OH)2 e Cu(OH)2
e) Mg(OH)2 e NaOH
Questão 14: Um elemento químico X, de número atômico 19, um elemento químico
Y, de número atômico 8 e um elemento químico Z, de número atômico 1, combinamse, formando o composto XYZ.
As ligações X –Y e Y – Z, no composto, são, respectivamente:
a) iônica, iônica
b) metálica, iônica
c) iônica, covalente polar
d) covalente polar, covalente apolar
e) covalente polar, covalente polar
Questão 15: Dadas as seguintes situações:
I – Bombril em solução de ácido clorídrico.
II – Combustão completa do carvão (predominantemente carbono).
III- Adição de solução de cloreto de sódio em uma solução de nitrato de prata.
Pode-se afirmar que I, II e III são exemplos, respectivamente, de reações de:
a) síntese, decomposição e dupla troca.
b) simples troca, síntese e dupla troca.
c) dupla troca, síntese e simples troca.
d) simples troca, decomposição e simples troca.
e) dupla troca, simples troca e síntese.
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PARTE 2 – QUESTÕES ANALÍTICO-EXPOSITIVAS:
Questão 16: A gasolina vendida no postos de combustíveis no Brasil contém álcool
anidro (etanol), visando reduzir a liberação de CO e melhorar sua combustão, pelo
aumento da octanagem.
Experimento: Numa proveta de 100 mL, colocou-se 50 mL dessa gasolina. Em
seguida, adicionou-se 50 mL de água destilada. Após agitação, verificou-se que o
volume de gasolina diminuiu 12 mL.
Com base nesse experimento, responda:
a) Após a adição de água, que líquido você espera que flutue: a gasolina ou a água?
Explique.
b) Por que o volume de gasolina diminuiu?
c) Calcular a % V/V de álcool presente nessa gasolina.
d) Faça o desenho que represente o término deste experimento.

Questão 17: Seja um sistema S-L, constituído por gasolina, sal de cozinha, aparas de
ferro e de alumínio.
Através de um fluxograma, proponha um método para separar todos os componentes
desta mistura.
Questão 18: As informações abaixo encontram-se em uma determinada marca de
uma espuma de barbear:

Leve 200 g e pague 150 g
Conteúdo: 200 g / 210 mL
Composição (% em massa): sulfato de potássio - 0,25 %
hidróxido de sódio – 0,15 %
Produto inofensivo para a camada de ozônio

Baseado somente nessas informações, pede-se:
a) Calcular a densidade desse produto, em g/cm3.
b) Calcular o número de mols de sal presente nesse produto.
c) Calcular a massa, em gramas, de base presente em 500 g desse produto.
d) Dê a fórmula molecular do ozônio e do seu alótropo.

Questão 19: Dê o nome correto das vidrarias ou utensílios usados em laboratório:
a) Frasco receptor na filtração à pressão reduzida. ___________________
b) Para medir volumes de líquidos com precisão _________________
c) Para aquecimento e fusão de sólidos a altas temperaturas ________________
d) Para preparar volumes de soluções com maior precisão __________________
e) Para separar líquidos imiscíveis _________________
f) Para concentrar e secar soluções _______________
g) Para aquecer líquidos em mantas elétricas __________________
h) Para reduzir a pressão nas filtrações a vácuo _________________
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Questão 20: Considerar a seguinte sequência de reações de formação dos
compostos X, Y, Z e W:
Cal virgem + água → X
X + gás clorídrico → Y + água
Y + ácido sulfúrico → Z (precipitado) + W
a) Dê os nomes oficiais dos compostos cal virgem, X, Y, Z e W.
b) Classifique esses compostos quanto às suas funções inorgânicas.
c) Faça as reações completas de obtenção e X, Y, Z e W.
d) Partindo-se de 2 mols de cal virgem, calcular a massa de precipitado formada,
considerando rendimento 100 % em todas as reações.

Boa Prova!
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