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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: 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 energétco 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 4: 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, combinam-se,
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 5: 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

Questão 6: 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
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Questão 7: Associe corretamente as espécies moleculares com os tipos de geometria
molecular, nas ligações onde o enxofre é o átomo central:
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 8: 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.
Questão 9: Os elementos abaixo estão em ordem crescente de facilidade de
oxidação:
Au - Hg – Ag – H – Fe – Al – Mg
Com isso, pode-se afirmar que a reação não-espontânea é:
a) 3Ag + Au3+ → Au + 3Ag+
b) 2Al + 6H+ → 2Al3+ + 3H2
c) Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe
d) Fe + 2H+ → Fe2+ + H2
e) 3Ag + Al3+ → 3Ag+ + Al
Questão 10: A reação: 2 HI (g) → H2 (g) + I2 (g), foi realizada a 560 K e sua velocidade foi
monitorada em função da concentração, conforme a tabela abaixo:
[HI] (mol.L-1) v (mol.L-1s-1)
0,01
3,5 x 10-11
0,02
14 x 10-11
Nessas condições, o valor da constante cinética da reação, em L.mol-1s-1 é:
a) 3,5 x 10-7
b) 3,5 x 10-9
c) 3,5 x 10-11
d) 7,0 x 10-7
e) 7,0 x 10-11
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Questão 11: Considere o gráfico abaixo, referente ao diagrama energético da reação,
sob a ação de um catalisador: N2(g) + 3H2 (g) → 2NH3(g). A seguir, assinale a alternativa
INCORRETA:

a)
b)
c)
d)
e)

A reação é exotérmica, pois apresenta ΔH = - 22 kcal
A energia de ativação da reação sem catalisador é igual a 80 kcal.
A energia de ativação da reação com catalisador é igual a 39 kcal.
A presença do catalisador diminui o valor do ΔH da reação de zero para -22 kcal.
A entalpia de formação do gás amoníaco é igual a – 11 kcal/mol, nas condições
padrão.

Questão 12: Em uma aula de química, o professor misturou 20 mL de uma solução
1 mol/L de HCl com 30 mL de uma solução 0,5 mol/L de KOH. A solução daí
resultante teve um excesso de _______ , cuja concentração desse composto foi de
_______.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado acima.
a) ácido - 0,1 mol/L
b) ácido – 0,2 mol/L
c) ácido – 0,3 mol/L
d) base – 0,1 mol/L
e) base – 0,2 mol/L
Questão 13: A 1ª etapa da obtenção industrial de ácido nítrico, corresponde à reação
entre amônia e oxigênio, na presença de platina como catalisador, como mostra a
equação:

Supondo que essa reação esteja ocorrendo em sistema fechado, é correto afirmar
que:
a) a diminuição da temperatura do sistema dificulta a formação de NO.
b) a retirada de H2O(g) implica na diminuição do valor de Kp.
c) o aumento da pressão total sobre o sistema não altera o valor de Kp no novo
equilíbrio.
d) a diminuição de volume do sistema não altera o rendimento da reação direta.
e) o aumento da quantidade de catalisador favorece a formação de NO.
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Questão 14: Se forem acrescentados 90 mL de água a 10 mL de uma solução aquosa
de NaOH com pH igual a 9,0, o pH da solução resultante será aproximadamente igual
a:
a) 0,9
b) 7,0
c) 8,0
d) 9,0
e) 10,0
Questão 15: O gráfico abaixo representa as curvas de solubilidade de substâncias
genéricas A, B, C, D e E. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta.

a) Dissolvendo-se 100 g da substância B em 200 g de água, a 30 0C, obteremos uma
solução saturada, com depósito de 35 g desta substância que não será dissolvida.
b) Se 60 g da substância E forem dissolvidas em 300 g de água, a 10 0C, obtém-se
uma solução saturada.
c) Na faixa de temperatura de 0 0C a 100 0C, a substância D apresenta uma
solubilidade em água acentuadamente crescente.
d) A menor quantidade de água a 60 0C para dissolver completamente 90 g da
substância C é, aproximadamente, de 150 g.
e) A substância menos solúvel em 100 g de água a 30 0C é a substância A.
PARTE 2 – QUESTÕES ANALÍTICO-EXPOSITIVAS:
Questão 16: 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 de 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.
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Questão 17: O valor energético ou calórico dos alimentos é a quantidade de energia
fornecida pelos seus nutrientes, nos processos digestórios. A energia alimentar é
determinada pela combustão do alimento em um calorímetro, pois este é um dos
procedimentos mais parecidos com o processo que ocorre na digestão.
A tabela abaixo fornece os valores relativos à combustão das substâncias energéticas
dos alimentos, por grama.
Cal
kcal
Gorduras
9
9
Carboidratos
4
4
Proteínas
4
4
Universo da Química- Bianchi, Albrecht e Daltamir

cal
9000
4000
4000

Toda atividade física envolve um gasto calórico, portanto deve haver um equilíbrio
entre a energia gasta em uma determinada atividade física e a energia fornecida pelos
nutrientes ingeridos.
A tabela abaixo fornece o consumo energético quando se pratica algumas atividades
físicas.
Atividade
Energia Consumida (Cal/min)
Futebol (competição)
12
Corrida a pé
10
Corrida de bicicleta
5
Vôlei (competição)
8
Natação (lazer)
6
Caminhada em terreno acidentado
11
Universo da Química- Bianchi, Albrecht e Daltamir
Supondo-se que um pedaço de pizza contém 10 g de proteína, 20 g de carboidrato e
8 g de gordura e baseando-se nas tabelas acima determine:
a) Qual o valor calorífico, em Cal, desse pedaço de pizza?
b) Quantos pedaços iguais a esse, uma pessoa deverá consumir após praticar 1,2 h
de vôlei, a fim de repor a energia gasta?
c) Uma pessoa necessita consumir ainda 960 kcal na sua última refeição. Essa pessoa
poderá ingerir quantos pedaços de pizza?
d) Se uma pessoa comer 4 pedaços de pizza, quantos minutos deverá nadar, para
consumir o equivalente a essa quantidade de Cal ingerida?
Questão 18: 200 mL de uma solução de NaOH a 150 ppm, foram misturados com
300 mL de solução dessa mesma base, a 100 ppm.
Dados: log 2 = 0,30; log 3 = 0,48.
Calcular:
a) A concentração da mistura final, em ppm.
b) A concentração da mistura final, em g/L.
c) A concentração da mistura final, em mol/L.
d) A massa de íons Na+, em mg, presente na mistura final.
e) O pH da mistura final.
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Questão 19: Na primeira parte do século XX, antes da descoberta dos efeitos nocivos
dos materiais radioativos, mostradores de relógios de pulso eram pintados com rádio
(88Ra226), para que pudessem brilhar no escuro. Como muitos pintores costumavam
lamber a ponta de seus pincéis com a intenção de afiná-las, muitos deles
desenvolveram câncer na boca devido às partículas alfa emitida pelo rádio. (F.
Bettelheim e J. March. Introduction to General, Organic &Biochemistry, 4 ed.
Saunders, p. 265)
a) Dê o número de prótons, nêutrons e elétrons do elemento químico que possui o
mesmo núcleo da partícula alfa.
b) Qual o nuclídeo formado no decaimento mencionado no texto acima?
c) Qual o grupo e período do nuclídeo formado?
d) Equacione o processo de decaimento do rádio.

Questão 20: 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.

Boa Prova!
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