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CLASSIFICAÇÃO GERAL DA MATÉRIA 
 
1. São preparadas 3 misturas binárias em um laboratório, descritas 
da seguinte maneira: 
1a mistura ë heterogênea, formada por um sólido e um líquido 
2a mistura ë heterogênea, formada por dois líquidos 
3a mistura ë homogênea, formada por um sólido e um líquido 
Os processos de separação que melhor permitem recuperar as 
substâncias originais são respectivamente: 
a) filtração, decantação, destilação simples 
b) decantação, filtração, destilação simples 
c) destilação simples, filtração, decantação 
d) decantação, destilação simples, filtração 
 
2. Para a remoção do óleo derramado na Baía de Guanabara, um 
dos processos utilizados consistiu na adição de um produto 
semelhante à serragem que, após a aplicação, é facilmente 
recolhido, podendo ser despejado em aterros sanitários. 
A função desse produto, em relação ao óleo derramado, é de 
favorecer a: 
a) solubilização 
b) evaporação 
c) dispersão 
d) absorção 
 
3. A aguardente é uma bebida alcoólica obtida da cana-de-açúcar. 
A charge abaixo poderia transmitir a idéia de que se trata de uma 
substância pura. 

 
Na realidade, ela não é uma substância pura, mas sim uma 
mistura homogênea. 
Isso pode ser comprovado pelo seguinte processo físico de 
separação: 
a) filtração 
b) destilação 
c) decantação 
d) centrifugação 
 
4. A técnica de centrifugação é usada para separar os 
componentes de algumas misturas. Pode ser utilizada, por 
exemplo, na preparação de frações celulares, após o adequado 
rompimento das membranas das células a serem centrifugadas. 
Em um tubo apropriado, uma camada de homogeneizado de 
células eucariotas rompidas foi cuidadosamente depositada sobre 
uma solução isotônica de NaCØ. Esse tubo foi colocado em um 
rotor de centrífuga, equilibrado por outro tubo. 

 
Considere as seguintes massas médias para algumas organelas 
de uma célula eucariota: 
- mitocôndria: 2 ×10-8 g; 
- lisossoma: 4 × 10-10 g; 
- núcleo: 4 × 10-6 g. 
Dentre os sistemas a seguir, aquele cujos componentes podem 
ser separados por centrifugação é: 
a) petróleo 
b) álcool hidratado 
c) solução de sacarose em água 
d) suspensão de leite de magnésia 
 
GABARITO  
1. [A] 2. [D] 3. [B] 4. [D] 
 
CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA 
 
1. Dois dos elementos, então representados pelos espaços em 
branco, hoje são conhecidos como gálio (Ga) e germânio (Ge). 

Mendeleiev havia previsto, em seu trabalho original, que tais 
elementos teriam propriedades químicas semelhantes, 
respectivamente, a: 
a) estanho (Sn) e índio (In) 
b) alumínio (AØ) e silício (Si) 
c) cobre (Cu) e selênio (Se) 
d) zinco (Zn) e arsênio (As) 
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES.  
A tabela de Mendeleiev, ao ser apresentada à Sociedade Russa 
de Química, possuía espaços em branco, reservados para 
elementos ainda não descobertos. 
 
A tabela foi assim organizada a partir da crença de Mendeleiev na 
existência de relações periódicas entre as propriedades físico-
químicas dos elementos. 
 
2. Ao analisar a tabela de Mendeleiev, Berlikov, um jovem químico, 
criticou-a fazendo a seguinte pergunta: 
"Pode a natureza ter espaços em branco?" 
Do ponto de vista do método científico, a pergunta reflete a 
ausência de: 
a) lei física 
b) hipótese plausível 
c) modelo matemático 
d) observação experimental 
 
3. Na Tabela de Classificação Periódica, as fileiras horizontais 
correspondem aos períodos, e as colunas verticais, aos grupos ou 
famílias. Nos períodos, os elementos são dispostos em ordem 
crescente de seus números atômicos. 
Considere três elementos químicos cujos números atômicos 
consecutivos são representados por x, y e t. 
Na equação 2Ñ + 2Ò + 2t  = 7×164, y é o número atômico de um 
elemento químico da família denominada: 
a) alcalinos 
b) halogênios 
c) calcogênios 
d) gases nobres 
 
4. Um estudante observou algumas propriedades de um 
determinado metal Me: 
- reagir facilmente com os halogênios; 
- formar peróxido do tipo Me‚O‚; 
- apresentar elevada eletropositividade. 
Esse elemento, na Tabela de Classificação Periódica, está 
localizado na seguinte coluna: 
a) 1 
b) 2 
c) 6 
d) 8 
 
5. Um átomo do elemento químico x, usado como corante para 
vidros, possui número de massa igual a 79 e número de nêutrons 
igual a 45. Considere um elemento y, que possua propriedades 
químicas semelhantes ao elemento x. 
Na Tabela de Classificação Periódica, o elemento y estará 
localizado no seguinte grupo: 
a) 7 
b) 9 
c) 15 
d) 16 
 
6. Os metais formam um grupo de elementos químicos que 
apresentam algumas propriedades diferentes, dentre elas o raio 
atômico. Essa diferença está associada à configuração eletrônica 
de cada um. 
A ordenação crescente dos metais pertencentes ao terceiro 
período da tabela periódica, em relação a seus respectivos raios 
atômicos, está apontada em: 
a) alumínio, magnésio e sódio. 
b) sódio, magnésio e alumínio. 
c) magnésio, sódio e alumínio. 
d) alumínio, sódio e magnésio. 
 
7. O selênio é um elemento químico essencial ao funcionamento 
do organismo, e suas principais fontes são o trigo, as nozes e os 
peixes. Nesses alimentos, o selênio está presente em sua forma 
aniônica Se2-. Existem na natureza átomos de outros elementos 
químicos com a mesma distribuição eletrônica desse ânion. 
O símbolo químico de um átomo que possui a mesma distribuição 
eletrônica desse ânion está indicado em: 
a) Kr 
b) Br 
c) As 
d) Te 
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8. Considere as quatro caixas abaixo, que contêm diferentes 
materiais residuais de uma indústria: 

 
A única caixa que contém apenas metais está indicada pela 
seguinte letra: 
a) W  b) X  c) Y d) Z 
 
9. O ácido não oxigenado formado por um ametal de configuração 
eletrônica da última camada 3s23p4 é um poluente de elevada 
toxicidade gerado em determinadas atividades industriais. 
Para evitar seu descarte direto no meio ambiente, faz-se a reação 
de neutralização total entre esse ácido e o hidróxido do metal do 4o 
período e grupo IIA da tabela de classificação periódica dos 
elementos. 
A fórmula do sal formado nessa reação é: 
a) CaS 
b) CaCℓ2 
c) MgS 
d) MgCℓ2 
 
10. Em uma das primeiras classificações periódicas, os elementos 
químicos eram organizados em grupos de três, denominados 
tríades. Os elementos de cada tríade apresentam propriedades 
químicas semelhantes, e a massa atômica do elemento central 
equivale aproximadamente à média aritmética das massas 
atômicas dos outros dois. Observe as tríades a seguir: 
 

Li 

 

Cl 

 

S 

Na Br X 

K l Te 
 
Com base nos critérios desta classificação, a letra X corresponde 
ao seguinte elemento químico:  
a) O    
b) As    
c) Se    
d) Po    
 
GABARITO  
1. [B] 2. [D] 3. [B] 4. [A] 5. [D] 6. [A] 7. [A] 8. [D] 9. [A] 10. [C] 
 
RELAÇÕES NUMÉRICAS 
 
1. Algumas substâncias, por fornecerem o nitrogênio indispensável 
à síntese de proteínas dos vegetais, têm grande aplicação em 
fertilizantes na agricultura. 
Analise as fórmulas de quatro dessas substâncias:   

 
A substância que possui maior teor em massa de nitrogênio é a 
identificada pelo número: 
Dados: Massas molares (g/mol): H=1,0; N=14,0; O=16,0; S=32,0 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
2. Uma molécula de água, isolada, não apresenta certas 
propriedades físicas - como ponto de fusão e de ebulição - que 
dependem de interações entre moléculas. 
Em 1998, um grupo de pesquisadores determinou que, para exibir 
todas as propriedades físicas, é necessário um grupamento de, no 
mínimo, 6 moléculas de água. 
O número desses grupamentos mínimos que estão contidos em 
um mol de moléculas de água corresponde a: 
a) 1,0 x 10£¤ 
b) 3,0 x 10£¤ 
c) 6,0 x 10£¤ 

d) 9,0 x 10£¤ 
 
3. Quatro frascos - I, II, III e IV - contêm oxigênio molecular nas 
condições normais. A quantidade de substância contida em cada 
um está representada nos rótulos transcritos a seguir: 

 
O frasco que contém o maior número de átomos de oxigênio é o 
de número: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
4. Toda a matéria orgânica ou inorgânica é constituída por átomos 
e a massa dos átomos é praticamente igual à massa do núcleo 
atômico. 
Baseando-se no conceito de massa molar, o número de prótons e 
nêutrons existentes em um indivíduo adulto de 70 kg pode ser 
estimado em: 
a) 4 × 10£© 
b) 6 × 10£¤ 
c) 1 × 10¦ 
d) 7 × 10¥ 
 
5. O xilitol é um composto com o mesmo poder adoçante da 
sacarose, porém com menos 33% de calorias. 
Sua fórmula estrutural é apresentada a seguir. 

 
Uma quantidade de 15,2 mg de xilitol apresenta um número de 
moléculas igual a: 
a) 6 × 10¢ª  b) 3 × 10£¢ 
c) 2 × 10£¤  d) 5 × 10£¦ 
 
6. O esquema adiante representa a distribuição média dos 
elementos químicos presentes no corpo humano. 

 
(Adaptado de SNYDER, Carl H. The extraordinary chemistry of 
ordinary things. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997.) 
O elemento que contribui com a maior massa para a constituição 
do corpo humano é: 
a) carbono 
b) oxigênio 
c) nitrogênio 
d) hidrogênio 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.  
Algumas doenças infecciosas, como a dengue, são causadas por 
um arbovírus da família 'Flaviridae'. 
São conhecidos quatro tipos de vírus da dengue, denominados 
DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4; os três primeiros já produziram 
epidemias no Brasil. 
A doença, transmitida ao homem pela picada da fêmea infectada 
do mosquito 'Aedes aegypti', não tem tratamento específico, mas 
os medicamentos frequentemente usados contra febre e dor 
devem ser prescritos com cautela. Na tabela a seguir são 
apresentadas informações sobre dois medicamentos: 
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7. O número de átomos existente em uma amostra de 1 g de ácido 
acetilsalicílico é igual a: 
a) 3,3 × 10£¢ 
b) 7,0 × 10££ 
c) 6,0 × 10£¤ 
d) 1,3 × 10£¦ 
 
8. A descoberta dos isótopos foi de grande importância para o 
conhecimento da estrutura atômica da matéria. 
Sabe-se, hoje, que os isótopos 54Fe e 56Fe têm, respectivamente, 
28 e 30 nêutrons. 
A razão entre as cargas elétricas dos núcleos dos isótopos 54Fe  e 
56Fe  é igual a:  
a) 0,5    
b) 1,0    
c) 1,5    
d) 2,0    
 
9. Dois balões idênticos são confeccionados com o mesmo 
material e apresentam volumes iguais. As massas de seus 
respectivos conteúdos, gás hélio e gás metano, também são 
iguais. Quando os balões são soltos, eles alcançam, com 
temperaturas internas idênticas, a mesma altura na atmosfera. 
Admitindo-se comportamento ideal para os dois gases, a razão 
entre a pressão no interior do balão contendo hélio e a do balão 
contendo metano é igual a:  
a) 1    
b) 2    
c) 4    
d) 8    
 
GABARITO 
1. [C] 2. [A] 3. [B] 4. [A] 5. [A] 6. [B] 7. [B] 8. [B] 9. [C] 
 
CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 
 
1. Em nosso organismo, parte da energia liberada pela oxidação 
completa da glicose é captada na reação ADP+FosfatoëATP 
Considere que: 
- em pessoas sadias, parte da energia liberada pela oxidação 
completa de 1mol de glicose acumula-se sob a forma de 38mols 
de ATP, sendo a energia restante dissipada sob forma de calor; 
- em um determinado paciente com hipertireoidismo, o rendimento 
de produção de ATP foi 15% abaixo do normal; 
- a reação de hidrólise ATPëADP+Fosfato libera 7.000cal/mol. 
A quantidade de calor que o paciente com hipertireoidismo libera a 
mais que uma pessoa sadia, nas mesmas condições, quando 
oxida completamente 1,0mol de glicose, é, em kcal, 
aproximadamente igual a: 
a) 40 
b) 61 
c) 226 
d) 266 
 
2. A combustão completa do gás metano, feita em presença de ar, 
a temperatura e pressão constantes, pode ser representada pela 
seguinte equação química não balanceada: 
CH„(g) + O‚(g) ë CO‚(g) + H‚O(Ø) 
Admita que: 
- 60,0 L deste combustível foram queimados por um veículo; 
- o oxigênio reagente represente 20% do volume total do ar; 
- o rendimento do processo seja de 90%. 
 
Nestas condições, o volume de ar, em litros, necessário à 
combustão equivale a: 
a) 810 
b) 540 
c) 480 
d) 270 

 
3. Uma indústria solicitou a um laboratório determinada quantidade 
da substância trifluoreto de fósforo puro, que será utilizada na 
obtenção de um produto de grande importância. Para atender ao 
pedido, os técnicos do laboratório realizaram quatro experiências, 
utilizando fósforo e flúor puros, que, combinados em condições 
adequadas, formaram o trifluoreto de fósforo, em um sistema 
fechado. 
Observe a tabela a seguir. 

 
Considerando 100% de rendimento, a experiência que atende à 
especificação solicitada pela indústria é a de número: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
4. Sódio metálico, Na¡, e cátion sódio, Na®, são exemplos de 
espécies que apresentam propriedades químicas diferentes. 
Quando são utilizados 3 g de sal de cozinha (NaCØ) na dieta 
alimentar, o organismo absorve sódio na forma iônica. No entanto, 
a ingestão de quantidade equivalente de sódio metálico, por sua 
violenta reação com a água do organismo e pelo efeito corrosivo 
do hidróxido de sódio formado, causaria sérios danos à saúde. A 
equação a seguir mostra essa reação. 
Na(s)+H‚O(Ø)ëNaOH(aq)+1/2 H‚(g)+energia 
Considerando rendimento de 100 %, a ingestão de 3 g de sódio 
metálico produziria, aproximadamente, uma massa de hidróxido de 
sódio, em gramas, igual a: 
a) 5,2 
b) 8,3 
c) 12,1 
d) 23,0 
 
5. Em breve, os veículos automotivos poderão utilizar o 
combustível diesel S-500, menos poluente que o metropolitano por 
conter menor teor de enxofre. 
Observe a tabela a seguir. 

 
A poluição da atmosfera se dá após a transformação do enxofre 
em dióxido de enxofre, ocorrida na queima de óleo diesel. 
A equação química a seguir indica essa transformação. 
  S(s) + O‚(g) ë SO‚(g) 
Dois caminhões, um utilizando diesel S-500 e outro, diesel 
metropolitano, deslocam-se com velocidade média de 50 km/h, 
durante 20 h, consumindo, cada um, 1L de combustível a cada 4 
km percorridos. 
Considerando as condições acima descritas e a conversão total do 
enxofre em dióxido de enxofre, a redução da poluição 
proporcionada pelo caminhão que usa diesel S-500, em relação 
àquele que usa diesel metropolitano, expressa em gramas de SO‚ 
lançado na atmosfera, corresponde a: 
a) 800 
b) 600 
c) 500 
d) 300 
 
6. "Na natureza nada se cria, nada se perde; tudo se transforma". 
Esse enunciado é conhecido como Lei da Conservação das 
Massas ou Lei de Lavoisier. Na época em que foi formulado, sua 
validade foi contestada, já que na queima de diferentes 
substâncias era possível observar aumento ou diminuição de 
massa. 
Para exemplificar esse fenômeno, considere as duas balanças 
idênticas I e II mostradas na figura a seguir. Nos pratos dessas 
balanças foram colocadas massas idênticas de carvão e de 
esponja de aço, assim distribuídas: 
- pratos A e C: carvão; 
- pratos B e D: esponja de aço. 
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A seguir, nas mesmas condições reacionais, foram queimados os 
materiais contidos em B e C, o que provocou desequilíbrio nos 
pratos das balanças. Para restabelecer o equilíbrio, serão 
necessários procedimentos de adição e retirada de massas, 
respectivamente, nos seguintes pratos: 
a) A e D 
b) B e C 
c) C e A 
d) D e B 
 
7. A quantidade total de glicose consumida pelo atleta foi de 0,5 
mol. Dessa quantidade, 80% produziram somente ácido lático, e o 
restante foi completamente oxidado no ciclo dos ácidos 
tricarboxílicos. 
O volume de CO2, em litros, nas CNTP, produzido pelas 
mitocôndrias dos músculos do atleta, corresponde a: 
a) 0,10 
b) 2,24 
c) 6,72 
d) 13,44 
 
GABARITO 
1. [A] 2. [B] 3. [B] 4. [A] 5. [B] 6. [A] 7. [D] 
 
ATOMÍSTICA E LIGAÇÕES QUÍMICAS 
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES.  
No esquema a seguir estão representadas, na forma de linhas 
pontilhadas, determinadas interações intermoleculares entre as 
bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA - timina, 
adenina, citosina e guanina. 

 
1. A base nitrogenada que apresenta átomo de carbono com 
hibridação do tipo sp¤ é: 
a) timina 
b) adenina 
c) citosina 
d) guanina 
 
2. As interações representadas entre a timina e a adenina, e entre 
a citosina e a guanina, são do tipo: 
a) iônica 
b) metálica 
c) dipolo-dipolo 
d) ligação de hidrogênio 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
Nos motores de combustão interna, o sulfeto de hidrogênio, 
presente em combustíveis, é convertido no poluente atmosférico 
óxido de enxofre IV, como mostra sua equação de combustão 
abaixo. 
H‚S(g) + 3/2O‚(g) ë SO‚(g) + H‚O(Ø) 
O sulfeto de hidrogênio é extraído dos combustíveis por um 
solvente que possui baixa polaridade molecular e natureza ácido-
básica oposta à sua. 
 
3. As fórmulas eletrônicas do sulfeto de hidrogênio e do óxido de 
enxofre IV estão, respectivamente, representadas em: 

 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
O experimento clássico de Rutherford levou à descoberta do 
núcleo atômico e abriu um novo capítulo no estudo da Estrutura da 
Matéria, ao fazer incidir um feixe de partículas sobre um alvo fixo 
no laboratório. As partículas desviadas eram observadas com 
detectores de material cintilante. Experimentos desse tipo são 
ainda realizados hoje em dia. 
 
4. Nesse experimento, sulfeto de zinco era o material que cintilava 
quando recebia o choque das partículas alfa. Outra substância que 
apresenta excelentes características para detecção de tais 
partículas, utilizando ainda material cintilante, possui ligação 
interatômica de caráter predominantemente iônico e é formada por 
um metal representativo e um ametal. 
A fórmula dessa outra substância é: 
a) BaF‚ 
b) Bel‚ 
c) SiO‚ 
d) FeCØ‚ 
 
5. Observe os esquemas abaixo, que representam experimentos 
envolvendo raios catódicos. 

 
(Adaptado de HARTWIG, D. R. e outros. "Química geral e 
inorgânica." São Paulo: Scipione. 1999.) 
Desses experimentos resultou a descoberta de uma partícula 
subatômica. 
As propriedades massa e carga elétrica dessa partícula 
apresentam, respectivamente, a seguinte caracterização: 
a) igual a zero; igual a zero 
b) igual a zero; maior que zero 
c) diferente de zero; igual a zero 
d) diferente de zero; menor que zero 
 
6. Em 1911, o cientista Ernest Rutherford realizou um experimento 
que consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com 
partículas ‘, emitidas por um elemento radioativo, e observou que: 
- a grande maioria das partículas ‘ atravessava a lâmina de ouro 
sem sofrer desvios ou sofrendo desvios muito pequenos; 
- uma em cada dez mil partículas ‘ era desviada para um ângulo 
maior do que 90°. 
Com base nas observações acima, Rutherford pôde chegar à 
seguinte conclusão quanto à estrutura do átomo: 
a) o átomo é maciço e eletricamente neutro 
b) a carga elétrica do elétron é negativa e puntiforme 
c) o ouro é radioativo e um bom condutor de corrente elétrica 
d) o núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte da massa 
 
7. Uma manifestação comum nas torcidas de futebol é a queima 
de fogos de artifício coloridos, de acordo com as cores dos times. 
Fogos com a cor vermelha, por exemplo, contêm um elemento que 
possui, como mais energético, um subnível s totalmente 
preenchido. 
Assim, a torcida do América, para saudar o seu time com um 
vermelho brilhante, deverá usar fogos contendo o elemento cujo 
símbolo é: 
a) Cd 
b) Co 
c) K 
d) Sr 
 
8. Dois íons monoatômicos hipotéticos, formados por um mesmo 
elemento químico, são identificados como A e B. Se o raio do íon 
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A é maior que o raio do íon B, A e B podem ser, respectivamente, 
classificados como: 
a) ânion bivalente e ânion trivalente 
b) cátion bivalente e ânion bivalente 
c) ânion trivalente e cátion monovalente 
d) cátion bivalente e cátion monovalente 
 
9. A figura a seguir foi proposta por um ilustrador para representar 
um átomo de lítio (Li) no estado fundamental, segundo o modelo 
de Rutherford-Bohr. 

 
Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número de: 
a) nêutrons no núcleo 
b) partículas no núcleo 
c) elétrons por camada 
d) partículas na eletrosfera 
 
10. A maioria dos elementos químicos é constituída por um 
conjunto de átomos quimicamente idênticos, denominados 
isótopos. 
Observe, a seguir, os isótopos de dois elementos químicos: 
- hidrogênio - ¢H, £H e ¤H; 
- oxigênio - ¢§O, ¢¨O e ¢©O. 
Combinando-se os isótopos do hidrogênio com os do oxigênio em 
condições adequadas, obtêm-se diferentes tipos de moléculas de 
água num total de: 
a) 6 
b) 9 
c) 12 
d) 18 
 
11. A tabela abaixo apresenta pares de elementos químicos e a 
classificação das suas ligações interatômicas. Todos os elementos 
são representativos e não pertencem à família do carbono nem ao 
grupo dos halogênios. 

 
 
Baseando-se nas informações fornecidas, podemos classificar o 
elemento químico de número III como: 
a) metal 
b) ametal 
c) gás nobre 
d) semimetal 
 
12. A figura abaixo representa o átomo de um elemento químico, 
de acordo com o modelo de Bohr. 

 
(HARTWIG, D. R. e outros. "Química geral e inorgânica." São 
Paulo. Scipione, 1999.) 
Para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado 
pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo de 
outro elemento, cujo símbolo é: 
a) C 
b) F 
c) P 
d) S 
 
13. Observe a estrutura genérica representada abaixo. 

 
Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo 
com as ligações químicas indicadas na estrutura, X deverá ser 
substituído pelo seguinte elemento: 
a) fósforo 
b) enxofre 
c) carbono 
d) nitrogênio 
 
14. A tabela a seguir apresenta algumas propriedades de três 
substâncias inorgânicas binárias. 

 
Em condições normais, podemos concluir que as substâncias I, II 
e III se apresentam, respectivamente, nos seguintes estados 
físicos: 
a) sólido, sólido, líquido 
b) sólido, líquido, sólido 
c) líquido, líquido, sólido 
d) líquido, sólido, líquido 
15. O betacaroteno, cuja fórmula estrutural está representada a 
seguir, é um pigmento presente em alguns vegetais, como 
cenoura e tomate. 

 
Dentre os solventes abaixo, aquele que melhor solubiliza o 
betacaroteno é: 
a) água 
b) etanol 
c) hexano 
d) propanona 
 
16. A vitamina C, cuja estrutura é mostrada a seguir, apresenta 
vários grupos hidrófilos, o que facilita sua dissolução na água. Por 
esta razão, ao ser ingerida em excesso, é eliminada pelos rins. 

 
Considerando suas atrações interatômicas e intermoleculares, 
esse caráter hidrossolúvel é justificado pelo fato de a vitamina C 
apresentar uma estrutura composta de: 
a) heteroátomos 
b) íons aglomerados 
c) dipolos permanentes 
d) carbonos assimétricos 
 
17. Observe as seguintes estruturas de quatro vitaminas 
lipossolúveis: 
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As vitaminas A e D apresentam a função álcool em suas 
estruturas, a vitamina E apresenta a função fenol, e a vitamina K, a 
função cetona. Para manutenção das propriedades de coagulação 
do sangue, é necessária a absorção da vitamina representada 
pela estrutura de número: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
18. A nanofiltração é um processo de separação que emprega 
membranas poliméricas cujo diâmetro de poro está na faixa de 1 
nm. 
Considere uma solução aquosa preparada com sais solúveis de 
cálcio, magnésio, sódio e potássio. O processo de nanofiltração 
dessa solução retém os íons divalentes, enquanto permite a 
passagem da água e dos íons monovalentes. 
As espécies iônicas retidas são: 
a) sódio e potássio 
b) potássio e cálcio 
c) magnésio e sódio 
d) cálcio e magnésio 
 
19. Alguns compostos químicos são empregados como 
coagulantes na remoção de impurezas em processos de 
tratamento de água. 
Um sal inorgânico, largamente utilizado em tais processos, pode 
ser obtido por meio da neutralização total entre as seguintes 
substâncias: 
- hidróxido do metal de maior eletronegatividade do terceiro 
período da tabela periódica; 
- oxiácido contendo o elemento enxofre em seu estado de 
oxidação mais alto. 
A fórmula desse sal está indicada em: 
a) AØ‚(SO„)ƒ 
b) AØ‚(SOƒ)ƒ 
c) Ga‚(SO„)ƒ 
d) Ga‚(SOƒ)ƒ 
 
20. Para estudar o metabolismo de organismos vivos, isótopos 
radioativos de alguns elementos, como o ¢¥C, foram utilizados 
como marcadores de moléculas orgânicas. 
O cátion que apresenta o mesmo número de elétrons do ¢¥C é: 
a) N® 
b) C®® 
c) P®®® 
d) Si®®®® 
 
21. Compostos de enxofre são usados em diversos processos 
biológicos. Existem algumas bactérias que utilizam, na fase da 
captação de luz, o H2S em vez de água, produzindo enxofre no 
lugar de oxigênio, conforme a equação química: 

 
O H2S é um gás que se dissolve em água. 
Essa solubilidade decorre da formação de interações moleculares 
do tipo: 
a) iônica 
b) covalente 
c) dipolo-dipolo 
d) ligação de hidrogênio 

 
22. A sigla BTEX faz referência a uma mistura de hidrocarbonetos 
monoaromáticos, poluentes atmosféricos de elevada toxidade. 
Considere a seguinte mistura BTEX: 

 
Ao fim de um experimento para separar, por destilação fracionada, 
essa mistura, foram obtidas três frações. A primeira e a segunda 
frações continham um composto distinto cada uma, e a terceira 
continha uma mistura dos outros dois restantes. 
Os compostos presentes na terceira fração são: 
a) xileno e benzeno 
b) benzeno e tolueno 
c) etilbenzeno e xileno 
d) tolueno e etilbenzeno 
 
23. Segundo pesquisas recentes, há uma bactéria que parece ser 
capaz de substituir o fósforo por arsênio em seu DNA. 
Uma semelhança entre as estruturas atômicas desses elementos 
químicos que possibilita essa substituição é: 
a) número de elétrons 
b) soma das partículas nucleares 
c) quantidade de níveis eletrônicos 
d) configuração da camada de valência 
 
24. Uma indústria fabrica um produto formado pela mistura das 
quatro aminas de fórmula molecular C3H9N. 
Com o intuito de separar esses componentes, empregou-se o 
processo de destilação fracionada, no qual o primeiro componente 
a ser separado é o de menor ponto de ebulição. 
Nesse processo, a primeira amina a ser separada é denominada:  
a) propilamina    
b) trimetilamina    
c) etilmetilamina    
d) isopropilamina    
 
25. Na presença de certos solventes, as proteínas sofrem 
alterações tanto em sua estrutura espacial quanto em suas 
propriedades biológicas. No entanto, com a remoção do solvente, 
voltam a assumir sua conformação e propriedades originais. 
Essas características mostram que a conformação espacial das 
proteínas depende do seguinte tipo de estrutura de suas 
moléculas:  
a) primária    
b) secundária    
c) terciária    
d) quaternária    
 
GABARITO 
1. [A] 2. [D] 3. [B] 4. [A] 5. [D] 6. [D] 7. [D] 8. [C] 9. [C] 10. [D] 11. 
[A] 12. [D] 13. [C] 14. [B] 15. [C] 16. [C] 17. [A] 18. [D] 19. [A] 20. 
[A] 21. [C] 22. [C] 23. [D] 24. [B] 25. [A] 
 
OXIRREDUÇÃO 
 
1. O carvão, ao contrário do hidrogênio, é um combustível 
altamente poluente, pois sua queima contribui para o aumento do 
efeito estufa e para a ocorrência da chuva ácida.  A equação 
balanceada abaixo representa a principal reação química que 
ocorre na combustão do carvão: 
C (s) + O‚(g) ë CO‚(g) 
O elemento que sofre redução e o agente oxidante estão, 
respectivamente, indicados em: 
a) O, C 
b) O, O‚ 
c) C, O 
d) C, O‚ 
 
2. Óculos com lentes fotocromáticas escurecem com o aumento 
da luminosidade ambiente. Em certas lentes este processo ocorre 
devido aos cristais de cloreto de cobre (I) e cloreto de prata 
adicionados ao vidro. Quando a luminosidade aumenta, um elétron 
do ânion cloreto é transferido para o cátion prata, formando-se 
átomos de prata que produzem o escurecimento do vidro. 
Quando a luminosidade diminui, o clareamento do vidro ocorre 
segundo o processo adiante. 
etapa I: CØ + Cu® ë Cu£® + CØ- 
etapa II: Cu£® + Ag ë Cu® + Ag® 
No processo de clareamento do vidro fotocromático, os átomos de 
cloro e prata comportam-se, respectivamente, como: 
a) redutor e redutor 
b) oxidante e redutor 
c) redutor e oxidante 
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d) oxidante e oxidante 
 
3. Isótopos radioativos de diversos elementos têm grande 
importância na medicina, já que podem ser usados no diagnóstico 
ou no tratamento de algumas doenças. 
 
O composto de iodo utilizado em tratamentos radioterápicos é o 
iodeto de potássio. Em presença de cloro, essa substância reage 
segundo a equação química: 
 
 2 KI(aq) + CØ2(g) ë 2 KCØ(aq) + I‚(s) 
 
O fenômeno químico de conversão do iodeto em iodo, nessa 
reação, é classificado como: 
a) redução 
b) oxidação 
c) neutralização 
d) saponificação 
 
4. Compostos de enxofre são usados em diversos processos 
biológicos. Existem algumas bactérias que utilizam, na fase da 
captação de luz, o H2S em vez de água, produzindo enxofre no 
lugar de oxigênio, conforme a equação química: 

 
O elemento reduzido na equação química está indicado em: 
a) enxofre 
b) carbono 
c) oxigênio 
d) hidrogênio 
 
5. A ferrugem contém uma substância que é formada pela reação 
do oxigênio do ar com o ferro presente em uma superfície 
metálica. Esse processo pode ser representado pela seguinte 
equação química: 

 
Nesse processo, o oxigênio sofre a transformação química 
denominada: 
a) redução 
b) oxidação 
c) esterificação 
d) neutralização 
 
6. Substâncias que contêm um metal de transição podem ser 
oxidantes. Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior 
o caráter oxidante da substância. 
Em um processo industrial no qual é necessário o uso de um 
agente oxidante, estão disponíveis apenas quatro substâncias: 
FeO, Cu2O  Cr2O3 e KMnO4. 
A substância que deve ser utilizada nesse processo, por 
apresentar maior caráter oxidante, é:  
a) FeO    
b) Cu2O 
c) Cr2O3 
d) KMnO4 
 
GABARITO 
1. [B] 2. [B] 3. [B] 4. [B] 5. [A] 6. [D] 
 
FUNÇÕES INORGÂNICAS 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
Nem todos os compostos classificados como sais apresentam 
sabor salgado. Alguns são doces, como os etanoatos de chumbo e 
berílio, e outros são amargos, como o iodeto de potássio, o sulfato 
de magnésio e o cloreto de césio. 
 
1. A alternativa que apresenta apenas fórmulas de sais com gosto 
amargo é: 
a) KI, MgSO„, CsCØ 
b) K‚I, MgSOƒ, CsCØ 
c) KI, MgSOƒ, CsCØ‚ 
d) K‚I, MgSO„, CsCØ‚ 
 
2. O técnico de uma farmácia deve usar um composto de enxofre 
para preparar um determinado medicamento. 
Os compostos de que ele dispõe são: 
I- sulfato de sódio  II- sulfeto de zinco 
III- sulfato de magnésio IV- sulfeto de sódio 
O preparo desse medicamento deverá ser feito com o composto 
que apresente a maior razão entre o número de átomos de enxofre 
e o número total de átomos dos outros elementos. 
Considerando uma unidade de cada composto, aquele a ser 
utilizado é o de número: 
a) I 

b) II 
c) III 
d) IV 
 
3. As regras utilizadas para nomenclatura de substâncias 
inorgânicas estão baseadas no número de oxidação de seus 
elementos químicos. 
Observe o quadro abaixo, em que o cloro apresenta diferentes 
números de oxidação:  

 
A alternativa que mostra a ordenação das substâncias citadas no 
quadro, segundo o número de oxidação crescente do cloro, é: 
a) cloreto de sódio, cloro gasoso, hipoclorito de sódio e clorato de 
potássio 
b) clorato de potássio, cloreto de sódio, hipoclorito de sódio e cloro 
gasoso 
c) hipoclorito de sódio, cloro gasoso, cloreto de sódio e clorato de 
potássio 
d) hipoclorito de sódio, cloreto de sódio, cloro gasoso e clorato de 
potássio 
 
4. Em dois tubos de ensaio contendo água destilada, são 
dissolvidas quantidades significativas de óxido de enxofre IV, no 
tubo 1, e de óxido de sódio, no tubo 2. 
Após a dissolução, as soluções contidas em cada tubo 
apresentam, respectivamente, o seguinte caráter: 
a) ácido e ácido 
b) ácido e básico 
c) básico e ácido 
d) básico e básico 
 
5. Para o tratamento da acidez estomacal, recomenda-se a 
ingestão de antiácidos que contenham hidróxido de alumínio em 
sua formulação.  A função dessa substância é neutralizar o 
excesso do ácido produzido pelo estômago. 
Os produtos da reação de neutralização total entre o hidróxido de 
alumínio e o ácido do estômago são água e um sal, cuja fórmula 
está contida na seguinte alternativa: 
a) AØCØ 
b) AØCØƒ 
c) AØSO„ 
d) AØ‚(SO„)ƒ 
 
6. O consumo inadequado de hortaliças pode provocar sérios 
danos à saúde humana. Assim, recomenda-se, após lavar as 
hortaliças em grande quantidade de água, imergi-las nesta 
seqüência de soluções aquosas: 
- hipoclorito de sódio; 
- vinagre; 
- bicarbonato de sódio. 
Dos quatro materiais empregados para limpeza das hortaliças, 
dois deles pertencem à seguinte função química: 
a) sal 
b) ácido 
c) óxido 
d) hidróxido 
 
7. Na atmosfera artificial do interior das cápsulas espaciais, o 
oxigênio consumido pelos astronautas é renovado a partir de 
reservas de O‚. Para manter a concentração do gás produzido 
pelo metabolismo energético dos tripulantes em níveis não-tóxicos, 
o ar artificial dessas cápsulas precisa, ainda, ser continuamente 
purificado. 
Uma das substâncias que podem ser utilizadas na purificação do 
ar, com esse objetivo, é: 
a) HCØ 
b) K‚SO„ 
c) H‚COƒ 
d) NaOH 
 
8. Emissões de gases do tipo SOÖ na atmosfera causam vários 
danos ambientais. Na agricultura, um desses danos é tornar o solo 
inadequado para o plantio, devido a compostos formados pela 
reação desses gases com a água da chuva. Nesse caso, a fórmula 
de uma das substâncias que podem ser adicionadas ao solo para 
torná-lo mais adequado para o plantio está descrita em: 
a) NaNOƒ 
b) CaCOƒ 
c) FeSO„ 
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d) CØ‚Oƒ 
 
9. Observe a tabela a seguir, elaborada por um estudante para 
resumir algumas características de três substâncias: HgCØ‚, SOƒ e 
N‚O 

 
O número de erros conceituais cometidos pelo estudante no 
preenchimento da tabela é igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 
10. O nitrogênio atmosférico, para ser utilizado pelas plantas na 
síntese de substâncias orgânicas nitrogenadas, é inicialmente 
transformado em compostos inorgânicos, por ação de bactérias 
existentes no solo. No composto inorgânico oxigenado 
principalmente absorvido pelas raízes das plantas, o número de 
oxidação do nitrogênio corresponde a: 
a) 0 
b) + 1 
c) + 2 
d) + 5 
 
11. A chuva ácida é um tipo de poluição causada por 
contaminantes gerados em processos industriais que, na 
atmosfera, reagem com o vapor d`água. 
Dentre os contaminantes produzidos em uma região industrial, 
coletaram-se os óxidos SO3, CO, Na2O e MgO. 
Nessa região, a chuva ácida pode ser acarretada pelo seguinte 
óxido: 
a) SO3 
b) CO 
c) Na2O 
d) MgO 
 
12. Um laboratório realiza a análise de células utilizando uma 
solução fisiológica salina com pH neutro. O laboratório dispõe de 
apenas quatro substâncias que poderiam ser usadas no preparo 
dessa solução: HCl, NaCl, NaOH e NaHCO3. 
Dentre elas, a que deve ser escolhida para uso na análise está 
indicada em: 
a) HCl 
b) NaCl 
c) NaOH 
d) NaHCO3 

 
13. O nióbio é um metal encontrado em jazidas naturais, 
principalmente na forma de óxidos. Em uma jazida que contenha 
nióbio com número de oxidação +5, a fórmula do óxido 
predominante desse metal corresponde a:  
a) NbO5    
b) Nb5O    
c) Nb5O2    
d) Nb2O5    

 
GABARITO 
1. [A] 2. [B] 3. [A] 4. [B] 5. [B] 6. [D] 7. [D] 8. [B] 9. [C] 10. [D] 11. [A] 
12. [B] 13. [D] 
 
REAÇÕES INORGÂNICAS 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
Estudos mostram que as moléculas de dois gases, a uma mesma 
temperatura, possuem igual energia cinética média. Para ilustrar 
esta teoria, um professor montou o experimento abaixo 
esquematizado, no qual, em cada extremidade de um tubo de 
vidro com 1 m de comprimento, foram colocados dois chumaços 
de algodão embebidos, respectivamente, em uma solução de 
amônia e em uma solução de ácido clorídrico, ambas com a 
mesma concentração. Após determinado período de tempo, 
observou-se a formação do cloreto de amônio na região do tubo 
mais próxima à extremidade que contém o ácido. 
Considere que os vapores formados no experimento se 
comportam como gases. 
 
1. Admita que a reação entre os vapores das substâncias contidas 
nos dois chumaços de algodão ocorra em meio aquoso, formando 
dois produtos. 

 
A alternativa que indica o tipo de reação ocorrida e as funções 
químicas correspondentes aos produtos formados é: 
a) dupla-troca ; sal - hidróxido 
b) redução ; ácido - hidróxido 
c) neutralização ; sal - óxido 
d) oxidação ; óxido - ácido 
 
2. Os objetos metálicos perdem o brilho quando os átomos da 
superfície reagem com outras substâncias formando um 
revestimento embaçado. A prata, por exemplo, perde o brilho 
quando reage com enxofre, formando uma mancha de sulfeto de 
prata. A mancha pode ser removida colocando-se o objeto em 
uma panela de alumínio contendo água quente e um pouco de 
detergente, por alguns minutos. 
Nesse processo, a reação química que corresponde à remoção 
das manchas é: 
a) AgS + AØ ë AØS + Ag 
b) AgSO„ + AØ ë AØSO„ + Ag 
c) 3 Ag‚S + 2 AØ ë AØ‚Sƒ + 6 Ag 
d) 3 Ag‚SO„ + 2 AØ ë AØ‚(SO„)ƒ + 6 Ag 
 
GABARITO 1. [C] 2. [C] 
 
SOLUÇÕES E DOSAGENS 
 
1. Os medicamentos atualmente conhecidos como genéricos 
apresentam, em sua composição, substâncias equivalentes às das 
marcas tradicionais, com preços mais baixos. 
Para estimular o crescimento das crianças, recomenda-se a 
ingestão de comprimidos que contêm 2,43×10-2 g de ZnO, por 
comprimido. 
O medicamento genérico utilizado em substituição ao comprimido 
tradicional apresenta a seguinte composição: 
Solução aquosa de ZnSO„ de concentração igual a 0,10mol.L-1 
Para a ingestão da mesma massa de Zn®£ contida em um 
comprimido, o volume necessário da solução de ZnSO„, em mL, 
corresponde a: 
Dado: Massa molar (g/mol): Zn = 65,4 
a) 1,5 
b) 3,0 
c) 15,0 
d) 30,0 
 
2. A hidroponia é uma técnica de cultivo de vegetais fora do solo. 
Os nutrientes são fornecidos através de uma solução contendo 
vários sais de fácil assimilação pelo vegetal. 
Para o preparo de 100L de solução nutritiva, contendo 0,007mol.L-

1 de nitrato de cálcio, a massa necessária deste sal, em gramas, é 
aproximadamente de: 
(Dados: N = 14, O = 16, Ca = 40) 
a) 72 
b) 102 
c) 115 
d) 164 

 
3. No rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se: 

 
Nessa água mineral, a concentração de nitrato de sódio - NaNOƒ - 
em mol.L-1, corresponde a: 
a) 1,0 × 10- 4 
b) 2,0 × 10- 4 
c) 4,0 × 10- 2 
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d) 8,5 × 10- 2 
 
4. Algumas soluções aquosas vendidas no comércio com nomes 
especiais são mostradas a seguir: 

 
Considerando que a densidade das soluções é de 1,0g/mL e que 
as soluções são formadas exclusivamente pelo soluto 
predominante e pela água, o produto que apresenta a maior 
concentração em quantidade de matéria, mol.L-1, é: 
a) soro 
b) vinagre 
c) água sanitária 
d) água oxigenada 
 
5. Um fertilizante de larga utilização é o nitrato de amônio, de 
fórmula NH„NOƒ. 
Para uma determinada cultura, o fabricante recomenda a 
aplicação de 1L de solução de nitrato de amônio de concentração 
0,5 mol x L-1 por m£ de plantação. 
A figura a seguir indica as dimensões do terreno que o agricultor 
utilizará para o plantio. 

 
A massa de nitrato de amônio, em quilogramas, que o agricultor 
deverá empregar para fertilizar sua cultura, de acordo com a 
recomendação do fabricante, é igual a: 
a) 120 
b) 150 
c) 180 
d) 200 
 
6. Numa certa região oceânica, os níveis de mercúrio na água e 
nos peixes são, respectivamente, de 0,05 e 200 ppb. Sabe-se que 
1 ppb corresponde a 1 mg por tonelada. 
Comparando-se pesos iguais de peixes e de água, o fator que 
expressa a relação entre as massas de mercúrio nos peixes e na 
água, é: 
a) 4,0 × 10¤ 
b) 2,5 × 10-¥ 
c) 2,5 × 10¤ 
d) 4,0 × 10-¥ 
 
7. A espuma branca das ondas do mar é composta por pequenas 
bolhas de ar, que se formam devido à elevada concentração de 
sais - cerca de 0,50 mol × L-1. Considere duas soluções salinas, 
uma com concentração igual a 0,20 mol × L-1, outra com 
concentração igual a 0,60 mol × L-1, que devem ser misturadas 
para o preparo de 1,0 L de solução que possua concentração igual 
a 0,50 mol × L-1. 
Nesta preparação, o volume utilizado da solução mais diluída vale, 
em mL: 
a) 200 
b) 250 
c) 300 
d) 350 
 
8. Os intervalos de tempo entre as doses dos medicamentos são 
calculados para garantir que a concentração plasmática do 
princípio ativo seja mantida entre um valor mínimo eficaz e um 
valor máximo seguro. 
Para um certo medicamento, o princípio ativo apresenta massa 
molar de 200 g e sua concentração plasmática reduz-se à metade 
a cada 8 horas. 
O valor mínimo eficaz da concentração plasmática é igual a  1 × 
10-5 mol × L-¢ e seu valor máximo seguro é de 9,5 × 10- ¦ mol × L- ¢. 
A concentração plasmática máxima atingida imediatamente após a 
ingestão da primeira dose é igual a 16 mg × L-¢. 

Nessas condições, o intervalo de tempo ideal, em horas, entre a 
ingestão da primeira e da segunda doses é de: 
a) 24 
b) 12 
c) 6 
d) 3 
 
9. Para estudar os processos de diluição e mistura foram 
utilizados, inicialmente, três frascos contendo diferentes líquidos. 
A caracterização desses líquidos é apresentada na ilustração 
seguinte. 

 
A seguir, todo o conteúdo de cada um dos frascos foi transferido 
para um único recipiente. 
Considerando a aditividade de volumes e a ionização total dos 
ácidos, a mistura final apresentou uma concentração de íons H®, 
em mol × L-¢, igual a: 
a) 0,60 
b) 0,36 
c) 0,24 
d) 0,12 
 
10. Uma suspensão de células animais em um meio isotônico 
adequado apresenta volume igual a 1 L e concentração total de 
íons sódio igual a 3,68 g/L. 
A esse sistema foram acrescentados 3 L de água destilada. 
Após o processo de diluição, a concentração total de íons sódio, 
em milimol/L, é de: 
a) 13,0 
b) 16,0 
c) 23,0 
d) 40,0 
 
11. A composição do leite colocado à venda para consumo 
humano pode ser, eventualmente, adulterada. Um dos processos 
de adulteração consiste na adição de hidróxido de sódio para 
reduzir a acidez causada pelo ácido láctico formado pela ação de 
microrganismos. 
A equação química a seguir representa o processo de 
neutralização desse ácido pelo hidróxido de sódio. 

 
Considere uma concentração de 1,8 g.L-1 de ácido láctico em um 
lote de 500 L de leite. 
Para neutralizar completamente todo o ácido contido nesse lote, 
utiliza-se um volume, em litros, de solução aquosa de hidróxido de 
sódio de concentração 0,5 mol.L-1, correspondente a: 
a) 20 
b) 40 
c) 60 
d) 80 
 
12. O sulfato de alumínio é utilizado como clarificante no 
tratamento de água, pela ação dos íons alumínio que agregam o 
material em suspensão. No tratamento de 450 L de água, 
adicionaram-se 3,078 kg de sulfato de alumínio, sem que 
houvesse variação de volume. 
Admitindo-se a completa dissociação do sal, a concentração de 
íons alumínio, em mol.L-1, é igual a: 
a) 0,02 
b) 0,03 
c) 0,04 
d) 0,05 
 
13. Em processos de gravação de letras e figuras em peças de 
vidro, o ácido fluorídrico reage com o dióxido de silício, principal 
constituinte do vidro, de acordo com a seguinte equação: 

 
Na gravação de uma determinada peça de vidro, foi empregada 
uma solução aquosa de HF com concentração de 2,0 mol.L-1, 
verificando-se a formação de 1,12 L de SiF4 , medidos nas CNTP. 
O volume, em mililitros, de solução ácida utilizado correspondeu a: 
a) 50   b) 100 
c) 150   d) 200 
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14. Observe, a seguir, a fórmula estrutural do ácido ascórbico, 
também conhecido como vitamina C: 

 
Para uma dieta saudável, recomenda-se a ingestão diária de 2,5 × 
10- 4 mol dessa vitamina, preferencialmente obtida de fontes 
naturais, como as frutas. 
Considere as seguintes concentrações de vitamina C: 
- polpa de morango: 704 mg.L-1; 
- polpa de laranja: 528 mg.L-1. 
Um suco foi preparado com 100 mL de polpa de morango, 200 mL 
de polpa de laranja e 700 mL de água. 
A quantidade desse suco, em mililitros, que fornece a dose diária 
recomendada de vitamina C é: 
a) 250 
b) 300 
c) 500 
d) 700 
 
15. Suponha que, em alguns dos locais atingidos pela radiação, as 
pastilhas disponíveis continham, cada uma, 5 x 10−4 mol de iodeto 
de potássio, sendo a dose prescrita por pessoa de 33,2 mg por 
dia. Em razão disso, cada pastilha teve de ser dissolvida em água, 
formando 1L de solução. 
O volume da solução preparada que cada pessoa deve beber para 
ingerir a dose diária prescrita de iodeto de potássio corresponde, 
em mililitros, a: 
a) 200 
b) 400 
c) 600 
d) 800 
 
16. No interior do casco dos navios, existem tanques que podem 
ter seu volume preenchido parcial ou totalmente com água do mar 
em função das necessidades de flutuabilidade. 
Como os tanques são constituídos de materiais metálicos, eles 
sofrem, ao longo do tempo, corrosão pelo contato com a água do 
mar, conforme a equação: 
 4 Fe(S) + 3 O2 (g) à  2 Fe2O3 (S) 
Um processo corrosivo no interior de um tanque fechado 
apresenta as seguintes características: 
- volume interno:  
 10.000 m3 de água do mar e 30.000 m3 de ar 
- concentração de gás oxigênio no ar, em volume: 
 antes da corrosão: 20,9% e  
 após a corrosão: 19,3% 
Admita que, durante todo o processo de corrosão, o ar no interior 
do tanque esteve submetido às CNTP, com comportamento ideal, 
e que apenas o oxigênio presente no ar foi consumido. 
A massa de ferro, em quilogramas, consumida após o processo 
corrosivo foi igual a: 
a) 1300 
b) 1600 
c) 2100 
d) 2800 
 
17. Uma amostra de 5 L de benzeno líquido, armazenada em um 
galpão fechado de 1500 m3 contendo ar atmosférico, evaporou 
completamente. Todo o vapor permaneceu no interior do galpão. 
Técnicos realizaram uma inspeção no local, obedecendo às 
normas de segurança que indicam o tempo máximo de contato 
com os vapores tóxicos do benzeno. 
Observe a tabela: 

 
Considerando as normas de segurança, e que a densidade do 
benzeno líquido é igual a 0,9 g.mL-1, o tempo máximo, em horas, 
que os técnicos podem permanecer no interior do galpão, 
corresponde a: 
a) 2 
b) 4 

c) 6 
d) 8 
 
18. Em um laboratório, duas torneiras enchem dois recipientes, de 
mesmo volume V, com diferentes soluções aquosas. Observe os 
dados da tabela: 
 

Recipiente Solução Tempo de enchimento (s) 
R1 ácido clorídrico 40 
R2 hidróxido de sódio 60 

 
O gráfico abaixo mostra a variação do volume do conteúdo em 
cada recipiente em função do tempo. 
 

  
 
 
Admita que as soluções depositadas em R1 e R2 até o instante t = 
40 s tenham sido misturadas em um novo recipiente, formando 
uma solução neutra. Sabendo que a concentração inicial da 
solução ácida é igual a 0,10 mol.L-1, a concentração inicial da 
solução básica, em mol.L-1, corresponde a:  
a) 0,10    
b) 0,15    
c) 0,20    
d) 0,25    
 
GABARITO 
1. [B] 2. [C] 3. [B] 4. [D] 5. [A] 6. [A] 7. [B] 8. [A] 9. [C] 10. [D] 11. [A] 
12. [C] 13. [B] 14. [A] 15. [B] 16. [B] 17. [B] 18. [B] 
 
TERMOQUÍMICA 
 
1. As denominações combustível "limpo" e combustível "verde" 
são empregadas em relação ao hidrogênio, pelo fato de sua 
queima provocar baixo impacto ambiental. 
Observe a reação química da combustão do hidrogênio, 
representada abaixo: 
2H‚(g) + O‚(g) ë 2H‚O (v)  ÐH= -116,24 kcal 
Utilizando os dados acima e supondo suficiente a quantidade de 
oxigênio, é possível estabelecer o valor da massa de hidrogênio 
que, ao ser queimada, produzirá energia equivalente a 232,48 
kcal. 
Esse valor, em gramas, é igual a: 
Dado: Massa molar (g/mol): H‚ = 2,0 
a) 2,0 
b) 4,0 
c) 6,0 
d) 8,0 

 
2. O processo de aquecimento baseado em energia solar consiste 
na utilização de um produto denominado sal de Glauber, 
representado por Na‚SO„.10H‚O, que se transforma segundo as 
equações abaixo: 
Dia:  
Na‚SO„.10H‚O(s)+energia solarëNa‚SO„(s)+10H‚O(Ø) 
Noite:  
Na‚SO„(s)+10H‚O(v)ëNa‚SO„.10H‚O(s)+calor liberado 
Considere, na equação relativa à noite, que o calor liberado seja 
de 20kcal/mol de Na‚SO„.10H‚O, para um rendimento hipotético 
de 100% da reação. 
Para aquecer uma casa cujo consumo é de 10.000 kcal durante 
uma noite, a massa de sal de Glauber que deverá ser utilizada, em 
kg, corresponde a: 
Dados: 
Massa molar (g/mol): Na=23,0 ; S=32,0 ; O=16,0 ; H=1,0 
a) 161 
b) 101 
c) 71 
d) 51 
 
3.  
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Um experimento consiste na combustão completa de 1 mol de 
cada um dos combustíveis relacionados na tabela acima, 
utilizando 4 câmaras de combustão idênticas à ilustrada, uma para 
cada um dos combustíveis. Observe que um pistão mantém a 
pressão constante em 1 atm na câmara de combustão. 
Inicialmente, à temperatura de 25°C, cada combustível, no estado 
gasoso, é colocado numa câmara juntamente com a quantidade 
estequiométrica de oxigênio adequada à reação. Terminada a 
combustão, a câmara é resfriada até 25°C e verifica-se a 
presença, apenas, de anidrido carbônico e de um volume 
desprezível de água no estado líquido. As alturas inicial e final do 
pistão são diferentes em cada câmara. 
Considerando o comportamento ideal dos gases, a câmara onde o 
pistão realizou o maior trabalho continha o seguinte combustível: 
a) etino 
b) etano 
c) eteno 
d) metano 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  

 
O poder calorífico de um combustível pode ser definido como o 
calor produzido na queima por unidade de massa. 
Dentre os combustíveis apresentados, aquele que possui o maior 
poder calorífico é: 
a) etino 
b) etano 
c) eteno 
d) metano 
 
5. O alumínio metálico, devido a sua baixa massa molar, 
apresenta um calor específico de 900 J × kg-1 × °C-1, um dos mais 
elevados dentre os metais. 
A energia necessária para elevar a temperatura de 25 kg de 
alumínio de 25°C até 35°C pode ser fornecida, em condições-
padrão, pela seguinte reação química: 
a) S(s) + O‚(g) ë SO‚(g) + 297 kJ 
b) 2 C(s) + H‚(g) + 227 kJ ë C‚H‚(g) 
c) N‚(g) + O‚(g) ë 2NO(g)       ÐH = +180,8 kJ 
d) H‚(g) + CØ‚(g) ë 2 HCØ(g)     ÐH = -185,0 kJ 
 
6. As equações químicas a seguir representam reações de 
síntese, realizadas em diferentes condições, para a obtenção de 
uma substância hipotética XY. 
I - X‚ (g) + Y‚ (g) ë 2 XY (Ø) + Q1 
II - X‚ (g) + Y‚(g) ë 2 XY (s) + Q‚ 
III - X‚ (g) + Y‚(g) ë 2 XY (g) + Qƒ 
Considere Q1, Q‚ e Qƒ as quantidades de calor liberadas, 
respectivamente, nas reações I, II e III. A relação entre essas 
quantidades está expressa na seguinte alternativa: 
a) Q1 > Q‚ > Qƒ   b) Q‚ > Q1 > Qƒ 
c) Qƒ > Q1 > Q‚   d) Qƒ > Q‚ > Q1 
 
7. O etanol pode ser utilizado como combustível em motores de 
combustão interna. 
A combustão completa do etanol pode ser representada pela 
seguinte equação química balanceada: 

a) C‚H…OH + 3 O‚ ë 2 CO‚ + 3 H‚O 
b) C‚H…OH + 2 O‚ ë 2 CO + 3 H‚O 
c) C‚H…OH + O‚ ë 2 C + 3 H‚O 
d) C‚H…OH + 3,5 O‚ ë 2 CO‚ + 3 H‚O 
 
8. Explosivos, em geral, são formados por substâncias que, ao 
reagirem, liberam grande quantidade de energia. O nitrato de 
amônio, um explosivo muito empregado em atividades de 
mineração, se decompõe segundo a equação química: 
 
 2NH„NOƒ(s) ë 2N‚(g) + O‚(g) + 4H‚O(g) 
 
Em um teste, essa decomposição liberou 592,5 kJ de energia e 
produziu uma mistura de nitrogênio e oxigênio com volume de 168 
L, medido nas CNTP. 
Nas mesmas condições, o teste com 1 mol de nitrato de amônio 
libera, em quilojoules, a seguinte quantidade de energia: 
a) 39,5 
b) 59,3 
c) 118,5 
d) 158,0 
 
9. O hidrogênio vem sendo considerado um possível substituto dos 
combustíveis altamente poluentes de origem fóssil, como o 
dodecano, utilizado na aviação. 
Sabe-se que, sob condições-padrão, as entalpias de combustão 
do dodecano e do hidrogênio molecular são respectivamente 
iguais a −7500 e −280 kJ.mol-1. 
A massa de hidrogênio, em gramas, necessária para gerar a 
mesma quantidade de energia que a gerada por 1 g de dodecano 
equivale a: 
a) 0,157 
b) 0,315 
c) 0,471 
d) 0,630 
 
 
 
 
 
10. 

 
A equação química a seguir representa a obtenção de glicose a 
partir do glicogênio. 

 
Considere uma molécula de glicogênio de massa molar igual a 
4,86 x 106 g.mol-1. 
A metabolização da glicose originada da hidrólise dessa molécula 
de glicogênio proporciona o ganho de energia, em quilojoules, 
equivalente a: 
a) 1,50 x 10-16 
b) 2,70 x 10-14 
c) 3,20 x 10-12 
d) 6,50 x 10-10 
 
11. Em um reator nuclear, a energia liberada na fissão de 1 g de 
urânio é utilizada para evaporar a quantidade de 3,6 x 104 kg de 
água a 227 ºC e sob 30 atm, necessária para movimentar uma 
turbina geradora de energia elétrica. 
Admita que o vapor dágua apresenta comportamento de gás ideal. 
O volume de vapor dágua, em litros, gerado a partir da fissão de 1 
g de urânio, corresponde a: 
(A) 1,32 x 105 
(B) 2,67 x 106 
(C) 3,24 x 107 
(D) 7,42 x 108 
 
12. Substâncias com calor de dissolução endotérmico são 
empregadas na fabricação de balas e chicletes, por causarem 
sensação de frescor. Um exemplo é o xilitol, que possui as 
seguintes propriedades: 
 

Propriedade Valor 
massa molar 152 g/mol 
entalpia de dissolução + 5,5 kcal/mol 
solubilidade 60,8 g/100 g de água a 25 °C 
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Considere M a massa de xilitol necessária para a formação de 
8,04 g de solução aquosa saturada de xilitol, a 25 °C. A energia, 
em quilocalorias, absorvida na dissolução de M corresponde a:  
a) 0,02    
b) 0,11    
c) 0,27    
d) 0,48    
 
13. Denomina-se beta-oxidação a fase inicial de oxidação 
mitocondrial de ácidos graxos saturados. Quando esses ácidos 
têm número par de átomos de carbono, a beta-oxidação produz 
apenas acetil-CoA, que pode ser oxidado no ciclo de Krebs. 
Considere as seguintes informações: 
 
- cada mol de acetil-CoA oxidado produz 10 mols de ATP; 
- cada mol de ATP produzido armazena 7 kcal. 
 
Sabe-se que a beta-oxidação de 1 mol de ácido palmítico, que 
possui 16 átomos de carbono, gera 8 mols de acetil-CoA e 26 mols 
de ATP. 
A oxidação total de 1 mol de ácido palmítico, produzindo CO2 e 
H2O, permite armazenar sob a forma de ATP a seguinte 
quantidade de energia, em quilocalorias:  
a) 36    
b) 252    
c) 742    
d) 1008    
 
GABARITO 
1. [D] 2. [A] 3. [B] 4. [D] 5. [A] 6. [B] 7. [A] 8. [C] 9. [B] 10. [A] 11. [B] 
12. [B] 13. [C] 
 
CINÉTICA QUÍMICA 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
Estudos mostram que as moléculas de dois gases, a uma mesma 
temperatura, possuem igual energia cinética média. Para ilustrar 
esta teoria, um professor montou o experimento abaixo 
esquematizado, no qual, em cada extremidade de um tubo de 
vidro com 1 m de comprimento, foram colocados dois chumaços 
de algodão embebidos, respectivamente, em uma solução de 
amônia e em uma solução de ácido clorídrico, ambas com a 
mesma concentração. Após determinado período de tempo, 
observou-se a formação do cloreto de amônio na região do tubo 
mais próxima à extremidade que contém o ácido. 
Considere que os vapores formados no experimento se 
comportam como gases. 
 
1. A relação entre as velocidades médias V e a relação entre as 
massas M das moléculas dos vapores envolvidos no experimento 
estão expressas, respectivamente, na alternativa: 

 
 
2. A água oxigenada é empregada, freqüentemente, como agente 
microbicida de ação, oxidante local. A liberação do oxigênio, que 
ocorre durante a sua decomposição, é acelerada por uma enzima 
presente no sangue. 
Na limpeza de um ferimento, esse microbicida liberou, ao se 
decompor, 1,6 g de oxigênio por segundo. 
Nessas condições, a velocidade de decomposição da água 
oxigenada, em mol/min, é igual a: 
Dado: Massa molar (g/mol): O‚ = 32,0 
a) 6,0 
b) 5,4 
c) 3,4 
d) 1, 7 
 
3. A amônia é empregada como matéria-prima na fabricação de 
fertilizantes nitrogenados. 
É obtida industrialmente por síntese total, como mostra a reação: 
 N‚(g) + 3H‚(g) ë 2NHƒ(g) 

O quadro a seguir mostra a variação do número de mols de 
nitrogênio durante essa reação. 

 
Considere rendimento de 100% no processo e condições normais 
de temperatura e pressão. 
Assim, a velocidade média da reação em L/min, no intervalo de 2 a 
10 minutos, em função do consumo de H‚, equivale a: 
a) 22,4 
b) 44,8 
c) 67,2 
d) 89,6 
 
4. Em um estudo sobre a eficiência do emprego de cinco 
diferentes substâncias em processos de descontaminação de 
alimentos, cinco amostras iguais de uma hortaliça foram 
contaminadas, de maneira idêntica, por um inseticida da classe 
dos organofosforados. Sabe-se que esse fosforado, inibidor da 
enzima acetilcolinesterase, embora mais estável em meio ácido, 
degrada-se rapidamente, por hidrólise, em meio alcalinizado. 
O estudo utilizou o seguinte procedimento: 
- cada amostra contaminada foi mergulhada, por períodos de 
tempo iguais, em um dos seguintes líquidos: água pura, soluções 
aquosas de NH„CØ, de NaHCOƒ, de CHƒCOOH e de NaCØ; 
- a seguir, extratos obtidos a partir dessas amostras foram 
testados quanto à capacidade de inibir uma preparação de 
acetilcolinesterase; 
- foi registrada, no gráfico a seguir, a atividade enzimática dessa 
preparação em relação a cada um dos cinco extratos e, também, 
na ausência de qualquer inibidor. 

 
A coluna C representa a atividade enzimática da preparação na 
ausência de qualquer inibidor, e a coluna 1 registra essa atividade 
na presença de extrato da amostra mergulhada em água pura. 
Assim, a coluna 2 representa a atividade enzimática da 
preparação de acetilcolinesterase na presença de extrato da 
amostra, quando mergulhada em solução de: 
a) NaCØ 
b) NH„CØ 
c) NaHCOƒ 
d) CHƒCOOH 
 
5. A velocidade de reação V de uma enzima é dependente da 
concentração de seu substrato quando ele está em baixas 
concentrações; no entanto, quando essas concentrações são 
muito altas, V torna-se constante e é denominada velocidade 
máxima de reação (Vmáx). 
A tabela a seguir fornece algumas características das reações, 
determinadas em condições ideais, de uma mesma enzima 
atuando sobre três diferentes substratos, S1, S‚ e Sƒ. 

 
 
Uma preparação desta enzima foi colocada em três frascos, 
adicionando-se a cada um deles um substrato diferente: S1, S‚ ou 
Sƒ. Estes substratos são, assim, transformados nos produtos P1, 
P‚ e Pƒ, respectivamente. 
Considere que: 
- a concentração de enzima foi a mesma em todos os frascos; 
- a concentração de cada um dos substratos foi mantida constante 
e igual a 2 × 10-9 mol × L-1 , durante o experimento; 
- as reações foram realizadas em condições ideais. 
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Ao fim de um minuto de reação, a ordem crescente das 
quantidades de produtos formados nos três frascos foi: 
a) P1 < Pƒ < P‚ 
b) P1 < P‚ < Pƒ 
c) P‚ < Pƒ < P1 
d) Pƒ < P1 < P‚ 
 
6. A água oxigenada consiste em uma solução aquosa de peróxido 
de hidrogênio, que se decompõe, sob a ação da luz e do calor, 
segundo a equação química: 
 2H‚O‚(aq) ë 2H‚O(Ø) + O‚(g) 
Em um experimento, foi monitorada a quantidade de peróxido de 
hidrogênio em três frascos idênticos - A, B e C - de 1 L de água 
oxigenada, mantidos em diferentes condições de luminosidade e 
temperatura. 
Observe os resultados no gráfico: 
 

 
Na condição em que ocorreu a menor taxa de decomposição do 
peróxido de hidrogênio, a velocidade média de formação de O‚, 
em mol.ano-1, foi igual a: 
a) 1 
b) 2 
c) 6 
d) 12 
 
7. A fim de aumentar a velocidade de formação do butanoato de 
etila, um dos componentes do aroma de abacaxi, emprega-se 
como catalisador o ácido sulfúrico. Observe a equação química 
desse processo: 

 
As curvas de produção de butanoato de etila para as reações 
realizadas com e sem a utilização do ácido sulfúrico como 
catalisador estão apresentadas no seguinte gráfico: 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 
 

8. A meia-vida é o parâmetro que indica o tempo necessário para 
que a massa de uma certa quantidade de radioisótopos se reduza 
à metade de seu valor. 
Considere uma amostra de 53I133, produzido no acidente nuclear, 
com massa igual a 2 g e meia-vida de 20 h. 
Após 100 horas, a massa dessa amostra, em miligramas, será 
cerca de: 
a) 62,5 
b) 125 
c) 250 
d) 500 
 
9. 

 
 

Considere um experimento em que uma enzima, cuja constante de 
Michaelis é igual a 9 x 10�3 milimol/L, foi incubada em condições 
ideais, com concentração de substrato igual a 10�3 milimol/L. A 
velocidade de reação medida correpondeu a 10 unidades. Em 
seguida, a concentração de substrato foi bastante elevada de 
modo a manter essa enzima 
completamente saturada. 
Neste caso, a velocidade de reação medida será, nas mesmas 
unidades, equivalente a: 
a) 1 
b) 10 
c) 100 
d) 1000 
 
10. Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma 
enzima: os competitivos e os não competitivos. Os primeiros são 
aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da 
enzima. 
Considere um experimento em que se mediu a velocidade de 
reação de uma enzima em função da concentração de seu 
substrato em três condições: 
 
- ausência de inibidores; 
- presença de concentrações constantes de um inibidor 
competitivo; 
- presença de concentrações constantes de um inibidor não 
competitivo. 
 
Os resultados estão representados no gráfico abaixo: 
 

 
 
A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de 
inibidores. 
As curvas que representam a resposta obtida na presença de um 
inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão 
indicadas, respectivamente, pelos seguintes números:  
a) II e IV    
b) II e III    
c) III e II    
d) IV e III    
 
GABARITO 
1. [D] 2. [A] 3. [C] 4. [C] 5. [A] 6. [A] 7. [B] 8. [A] 9. [C]  
10. [B] → A velocidade máxima da reação é atingida na inibição 
competitiva e neste caso é necessária uma quantidade muito 
maior de substrato na reação o que é indicado na curva II. No caso 
da inibição não competitiva o inibidor se liga fora da enzima, como 
as enzimas não atuam no substrato, a velocidade máxima da 
reação não é atingida o que é indicado na curva III. 
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EQUILÍBRIO QUÍMICO 
 
1. A seguir, está representada a equação química balanceada que 
mostra a combustão da amônia, etapa fundamental na fabricação 
do ácido nítrico: 
4NHƒ(g) + 5O‚ (g) Ï 4NO‚(g) + 6H‚O(g) ÐH<0 
Essa reação produzirá a quantidade máxima de NO‚ - óxido de 
nitrogênio IV -, nas seguintes condições de pressão e temperatura, 
respectivamente: 
a) alta - alta 
b) alta - baixa 
c) baixa - alta 
d) baixa - baixa 
2. Durante uma aula prática de química, para demonstrar o 
deslocamento do estado de equilíbrio, um professor utilizou um 
sistema fechado em equilíbrio, conforme a equação: 
2 NO‚(g) Ï N‚O„(g) + calor 
castanho         incolor 
As duas variáveis que provocaram a progressiva diminuição na 
intensidade da coloração castanha estão indicadas em: 
a) adição de catalisador - aumento da pressão 
b) aumento do volume - aumento da temperatura 
c) adição de catalisador - aumento da temperatura 
d) imersão em banho de gelo - aumento da pressão 
 
3. A equação química, a seguir, representa uma das etapas da 
obtenção industrial do ácido sulfúrico. 
 2 SO‚(g) + O‚(g) Ï 2 SOƒ(g) + 196 kJ 
Medindo-se as concentrações de cada substância desta reação 
em função do tempo, sob temperatura constante, obtém-se o 
gráfico da Figura 1. 
Após ter sido atingido o estado de equilíbrio, foram retiradas 
quatro amostras desse sistema, mantendo-se constantes as 
condições de equilíbrio. Cada uma dessas amostras foi submetida 
a uma ação diferente. 
Observe, os gráficos da Figura 2 que representam os resultados 
obtidos em cada amostra 

 
Os resultados das ações de aquecimento e de adição de 
catalisador estão indicados, respectivamente, pelos gráficos de 
números: 
a) I e III 
b) I e IV 
c) II e IV 
d) III e II 
 
4. Numa aula experimental, foram preparadas quatro soluções 
eletrolíticas com a mesma concentração de soluto e as mesmas 
condições adequadas para o estabelecimento de um estado de 
equilíbrio (figura 1). 
A seguir, cada uma dessas soluções foi submetida a um teste de 
condutividade elétrica. 
Observe a seguir o esquema do teste realizado (figura 2). 

 
A solução na qual a posição de equilíbrio está acentuadamente 
deslocada no sentido 2, e provocará, quando submetida ao teste, 
menor intensidade luminosa da lâmpada, é a de número: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
5. A equação a seguir representa um processo de obtenção do 
antranilato de metila, largamente utilizado como flavorizante de 
uva em balas e chicletes. 

 
Esse processo, realizado em condições adequadas, atinge o 
estado de equilíbrio após um determinado período de tempo. 
Com o objetivo de aumentar o rendimento na produção desse 
flavorizante, foram propostas as seguintes ações: 
I - aumento da temperatura 
II - aumento da pressão 
III - adição de água 
IV - retirada de água 
As duas ações mais adequadas para esse objetivo são: 
a) I e III 
b) I e IV 
c) II e III 
d) II e IV 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
O programa brasileiro de produção de etanol já despertou o 
interesse de várias nações. O etanol, além de ser uma ótima 
alternativa de combustível, também é utilizado em várias 
aplicações industriais, como, por exemplo, a produção do etanoato 
de etila, um flavorizante de larga aplicação. 
 
6. Em um experimento que verificava o estado de equilíbrio nos 
processos reversíveis, o etanoato de etila foi sintetizado por meio 
da seguinte reação química: 
etanóico + etanol Ï etanoato de etila + água 
Admita que, nesse experimento, T= 25 °C, P = 1 atm e KÝ = 4,00. 
Quatro amostras, retiradas aleatoriamente da mistura reacional, 
foram submetidas à análise para determinar a quantidade de 
matéria de cada uma das substâncias presentes. Os resultados 
em mol/L estão indicados na tabela a seguir: 

 
A amostra que ainda não atingiu o estado de equilíbrio é: 
a) W 
b) X 
c) Y 
d) Z 
 
7. Hidrogênio e iodo, ambos em fase gasosa, foram misturados em 
condições reacionais adequadas. A reação, em estado de 
equilíbrio, é representada por: 
H‚(g) + I‚(g) + calor Ï 2 HI(g) 
K = 50 
Em seguida, quatro modificações independentes foram impostas a 
esse sistema:  
1 - aumento da temperatura; 
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2 - aumento da pressão; 
3 - diminuição da concentração de I‚ 
4 - diminuição da concentração de H‚. 
A modificação que causa aumento no valor da constante de 
equilíbrio K é a indicada pelo seguinte número: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 
8. O monóxido de carbono, formado na combustão incompleta em 
motores automotivos, é um gás extremamente tóxico. A fim de 
reduzir sua descarga na atmosfera, as fábricas de automóveis 
passaram a instalar catalisadores contendo metais de transição, 
como o níquel, na saída dos motores. 
Observe a equação química que descreve o processo de 
degradação catalítica do monóxido de carbono: 

 
Com o objetivo de deslocar o equilíbrio dessa reação, visando a 
intensificar a degradação catalítica do monóxido de carbono, a 
alteração mais eficiente é: 
a) reduzir a quantidade de catalisador 
b) reduzir a concentração de oxigênio 
c) aumentar a temperatura 
d) aumentar a pressão 
 
9. Um dos equipamentos de segurança de uma cápsula espacial 
tripulada efetua a remoção do gás carbônico desse ambiente. 
Admita que, após um acidente, esse equipamento tenha deixado 
de funcionar. 
Observe as curvas do gráfico abaixo: 

 
A curva que representa a tendência do que deve ter ocorrido, após 
o acidente, com o pH 
sanguíneo dos tripulantes está identificada por: 
a) W 
b) X 
c) Y 
d) Z 
 
GABARITO 
1. [D] 2. [D] 3. [C] 4. [A] 5. [B] 6. [B] 7. [A] 8. [D] 9. [D] 
 
pH e pOH 
 
1. O gás carbônico participa da seguinte reação química, que 
ocorre no sangue humano: 
CO‚ + H‚O Ï H® + HCOƒ 
Por sua vez, a concentração de gás carbônico no sangue é 
regulada pelo ritmo respiratório. 
A hiperventilação (respiração acelerada) favorece a expiração de 
uma quantidade desse gás bem superior à da respiração normal. 
Observe a tabela a seguir. 

 
Levando-se em conta a equação de equilíbrio químico, uma das 
condições da tabela representa as alterações dos valores de 
concentração de H® e do pH, encontrados no sangue do indivíduo 
sob hiperventilação, em relação aos seus valores normais. 
Essa condição é a de número: 
a) I 
b) II 

c) III 
d) IV 
 
2. Um aluno, para calcular o pH da água, sabendo que seu 
produto iônico, a 25°C, corresponde a 10-14, utilizou, por engano, a 
seguinte fórmula: 
pH = - log1³³ [H®] 
O valor encontrado pelo aluno foi igual a: 
a) 1,4 
b) 3,5 
c) 7,0 
d) 10,0 
 
3. A eletroforese, um método de separação de proteínas, utiliza 
um suporte embebido em solução salina, no qual é estabelecida 
uma corrente elétrica contínua. Uma proteína colocada sobre o 
suporte pode migrar para um dos dois pólos do gerador. A 
velocidade de migração das moléculas da proteína será tanto 
maior quanto maiores forem a carga elétrica de suas moléculas e 
a intensidade da corrente. 
A carga elétrica da proteína resulta do grau de ionização de seus 
grupos carboxila ou amina livres e depende das diferenças 
existentes entre o pH do meio que embebe o suporte e o ponto 
isoelétrico (pHI) da proteína. Quanto maior o pH do meio em 
relação ao pHI, mais predomina a ionização da carboxila sobre a 
da amina e vice-versa. 
O pHI é definido como o pH do meio onde a carga da proteína é 
nula. 
Os pontos isoelétricos das proteínas W, X, Y e Z estão 
relacionados na tabela a seguir. 

 
Estas proteínas foram separadas por um sistema de eletroforese 
no qual o pH do meio que embebia o suporte era de 8,6. 
A proteína que migrou com menor velocidade em direção ao pólo 
positivo foi a identificada pela seguinte letra: 
a) W 
b) X 
c) Y 
d) Z 
4. A água sanitária é um agente desinfetante que contém a 
substância hipoclorito de sódio. A equação química a seguir 
representa o equilíbrio do íon hipoclorito com o ácido hipocloroso, 
um agente desinfetante ainda mais eficiente. 
CℓO(aq) + H‚O(Ø) ë HCℓO(aq) + OH(aq) 
 
Em um processo de limpeza, quantidades iguais de água sanitária 
foram adicionadas a volumes iguais de líquidos com diferentes 
valores de pH a 25 °C, de acordo com os dados a seguir. 
  Líquido               pH 
       1                        5 
       2                        7 
       3                        9 
       4                       11 
O líquido no qual a água sanitária apresenta maior ação 
desinfetante é o de número: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 
5. A acidez de frutas cítricas é determinada pela concentração de 
íons hidrogênio. Uma amostra de polpa de laranja apresenta pH = 
2,3. 
Considerando log 2 = 0,3, a concentração de íons hidrogênio 
nessa amostra, em mol.L-1, equivale a: 
a) 0,001 
b) 0,003 
c) 0,005 
d) 0,007 
 
6. Em um reservatório contendo água com pH igual a 7, houve um 
descarte acidental de ácido sulfúrico. Em seguida, foi adicionada 
uma determinada substância de caráter básico, em quantidade 
suficiente para neutralizar a acidez. 
O gráfico que representa o comportamento do pH durante esse 
processo é:  
a) 
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b) 

     
c) 

     
d) 

	   	  	  	   
 
GABARITO 
1. [C] 2. [B] 3. [A] 4. [A] 5. [C] 6. [C] 
 
CONCEITOS DE QUIMICA ORGÂNICA 
 
1. Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do 
tipo N-haloamina confere a eles propriedades biocidas, matando 
até bactérias que produzem mau cheiro. 
O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses 
compostos. 

 
A cadeia carbônica da N-haloamina acima representada pode ser 
classificada como: 
a) homogênea, saturada, normal 
b) heterogênea, insaturada, normal 
c) heterogênea, saturada, ramificada 
d) homogênea, insaturada, ramificada 
 
2. Algumas controvérsias ainda existem quanto à relação entre a 
presença de gorduras na dieta alimentar e a incidência de doenças 
cardíacas. O gráfico a seguir mostra resultados de uma pesquisa 
recente, na qual estes fatores foram comparados em duas 
populações com dietas tradicionalmente diferentes. 

 
(Adaptado de WILLET , W.C. & STAMPER, M. J. As novas bases 
da pirâmide alimentar. São Paulo: Scientific American Brasil, 
2003.) 
Os resultados da pesquisa apóiam a idéia de que a dieta 
adequada para a prevenção de doenças coronarianas deve, 

preferencialmente, conter gorduras ricas em ácidos graxos de 
cadeia do tipo: 
a) saturada 
b) alicíclica 
c) ramificada 
d) insaturada 
3. O principal componente do medicamento Xenical, para controle 
da obesidade, possui a fórmula estrutural condensada conforme 
se representa a seguir. 

 
Podemos identificar, nesta estrutura, a presença de, pelo menos, 
um grupo funcional característico da seguinte função orgânica: 
a) éter 
b) éster 
c) amina 
d) cetona 
 
4. Além do impacto ambiental agudo advindo do derramamento de 
grandes quantidades de óleo em ambientes aquáticos, existem 
problemas a longo prazo associados à presença, no óleo, de 
algumas substâncias como os hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos, mutagênicos e potencialmente carcinogênicos. Essas 
substâncias são muito estáveis no ambiente e podem ser 
encontradas por longo tempo no sedimento do fundo, porque 
gotículas de óleo, após adsorção por material particulado em 
suspensão na água, sofrem processo de decantação. 
Um agente mutagênico, com as características estruturais citadas 
no texto, apresenta a seguinte fórmula: 

 
 
5. A análise qualitativa de uma substância orgânica desconhecida 
revelou a presença de carbono, oxigênio e hidrogênio. 
Podemos afirmar que essa substância não pertence à função 
denominada: 
a) éster 
b) fenol 
c) hidrocarboneto 
d) ácido carboxílico 
 
6. Observe na ilustração a seguir estruturas de importantes 
substâncias de uso industrial. 
 

 
Em cada uma dessas substâncias, o número de átomos de 
carbono pode ser representado por x e o número de heteroátomos 
por y. 
O maior valor da razão x/y é encontrado na substância 
pertencente à seguinte função química: 
a) éter 
b) éster 
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c) amina 
d) amida 
 
7. Na tabela a seguir, são relacionados quatro hormônios 
esteróides e suas correspondentes funções orgânicas. 
O hormônio que é secretado pelas células de Leydig, encontradas 
nas gônadas masculinas, é representado pela seguinte estrutura: 

 
 
8. Um dos fatores que determinam o padrão de qualidade da 
aguardente é a quantidade de ésteres e de aldeídos formados em 
seu processo de fabricação. 
Observe estas fórmulas químicas: 

 
Em uma das substâncias consideradas na determinação do 
padrão de qualidade da aguardente, encontra-se a função química 
definida pela fórmula de número: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
9. A noradrenalina é um hormônio cuja fórmula estrutural encontra-
se representada a seguir. 

 
O número correspondente à seta que indica o átomo de carbono 
responsável pela atividade óptica desta molécula é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 
10. Quando ingerimos mais carboidratos do que gastamos, seu 
excesso é armazenado: uma parte sob a forma de glicogênio, e a 
maior parte sob a forma de gorduras. As gorduras são, na sua 
maioria, ésteres derivados de ácidos carboxílicos de longa cadeia 
alifática, não ramificada. Essa cadeia contém um número par de 
carbonos - conseqüência natural do modo como se dá a síntese 
das gorduras nos sistemas biológicos. 
 (Adaptado de MORRISON, R. e BOYD, R. "Química 
orgânica". Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1981.) 
 
Um ácido carboxílico, com as características estruturais citadas no 
texto, apresenta a seguinte fórmula: 

 
11. Duas importantes ações na luta contra o aumento do efeito 
estufa são a limitação da queima de combustíveis fósseis e a 
promoção do crescimento de florestas. 
A importância do crescimento das florestas se deve à ocorrência, 
nas plantas, da etapa metabólica resumida na seguinte equação 
química: 
a) CO‚ + H‚O ë H‚COƒ 
b) C†H1‚O† ë 2 C‚H†O + CO‚ 
c) 6 CO‚ + 6 H‚O ë C†H1‚O† + 6 O‚ 
d) C†H1‚O† + 6 O‚ ë 6 CO‚ + 6 H‚O 
 
12. As milhares de proteínas existentes nos organismos vivos são 
formadas pela combinação de apenas vinte tipos de moléculas. 
Observe a seguir as fórmulas estruturais de diferentes moléculas 
orgânicas, em que R� e R‚ representam radicais alquila. 

 
As duas fórmulas que, combinadas, formam uma ligação química 
encontrada na estrutura primária das proteínas são: 
a) I e V 
b) II e VII 
c) III e VIII 
d) IV e VI 
 
13. O programa brasileiro de produção de etanol já despertou o 
interesse de várias nações. O etanol, além de ser uma ótima 
alternativa de combustível, também é utilizado em várias 
aplicações industriais, como, por exemplo, a produção do etanoato 
de etila, um flavorizante de larga aplicação. 
A fórmula estrutural plana de uma substância que possui a mesma 
fórmula molecular do éster citado no texto é: 

  
 
14. As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a 
partir de óleos essenciais.  
Observe as estruturas químicas de três substâncias comumente 
empregadas na produção de perfumes: 

 
O grupo funcional comum às três substâncias corresponde à 
seguinte função orgânica: 



EXAMES	  DE	  QUALIFICAÇÃO	  DA	  UERJ	  
_________________________________________________________Prof.	  Carlos	  Eduardo	  

	   18	  

a) éter 
b) álcool 
c) cetona 
d) aldeído 
 
15. Em grandes depósitos de lixo, vários gases são queimados 
continuamente. A molécula do principal gás que sofre essa queima 
é formada por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. 
O peso molecular desse gás, em unidades de massa atômica, é 
igual a: 
a) 10 
b) 12 
c) 14 
d) 16 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.  
Algumas doenças infecciosas, como a dengue, são causadas por 
um arbovírus da família 'Flaviridae'. 
São conhecidos quatro tipos de vírus da dengue, denominados 
DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4; os três primeiros já produziram 
epidemias no Brasil. 
A doença, transmitida ao homem pela picada da fêmea infectada 
do mosquito 'Aedes aegypti', não tem tratamento específico, mas 
os medicamentos frequentemente usados contra febre e dor 
devem ser prescritos com cautela. Na tabela a seguir são 
apresentadas informações sobre dois medicamentos: 

 
 
16. Na estrutura do paracetamol está presente a seguinte função 
da química orgânica: 
a) éter 
b) amida 
c) cetona 
d) aldeído 
 
17. O ácido cianúrico é um agente estabilizante do cloro usado 
como desinfetante no tratamento de águas. 
Esse ácido pode ser representado pelas duas fórmulas estruturais 
a seguir: 

 
Em relação à isomeria, essas duas estruturas representam 
compostos classificados como: 
a) oligômeros 
b) tautômeros 
c) estereoisômeros 
d) diastereoisômeros 
 
18. A nanotecnologia surgiu na segunda metade do século XX, 
possibilitando estimar o tamanho de moléculas e o comprimento 
de ligações químicas em nanômetros (nm), sendo 1 nm igual a 10-

9 m. 
A tabela a seguir apresenta os comprimentos das ligações 
químicas presentes na molécula do cis-1,2-dicloroeteno: 

 
Admita que: 
- os núcleos atômicos têm dimensões desprezíveis; 

- os comprimentos das ligações correspondem à distância entre os 
núcleos. 
A distância, em nanômetros, entre os dois núcleos de hidrogênio 
na molécula do cis-1,2-dicloroeteno equivale a: 
a) 0,214 
b) 0,243 
c) 0,272 
d) 0,283 
 
19. As bolas de futebol são feitas, atualmente, de poliuretano, um 
polímero sintético cuja obtenção pode ser representada pela 
seguinte equação química, na qual R e R` são cadeias de 
hidrocarbonetos: 

 
Pode-se observar, na molécula de poliuretano assim obtida, a 
formação de um grupo correspondente à seguinte função química: 
a) ácido 
b) amida 
c) álcool 
d) aldeído 
 
20. No esquema abaixo, estão representadas as duas etapas 
finais do processo fermentativo em células musculares quando 
submetidas a condições de baixa disponibilidade de oxigênio. 

 
O grupo funcional encontrado nos três compostos que participam 
das etapas representadas é: 
a) fosfato 
b) hidroxila 
c) carbonila 
d) carboxilato 

 
21. Considere uma mistura homogênea que contém quantidades 
iguais de quatro substâncias orgânicas: hexano, pentano, ácido 
etanóico e metilbenzeno. 
Com a adição de uma determinada quantidade de água, obteve-se 
uma mistura heterogênea, como ilustra o esquema a seguir: 

 
Na fase aquosa da mistura heterogênea, apenas a substância 
orgânica de maior solubilidade em água está presente. 
Essa substância é denominada: 
a) hexano 
b) pentano 
c) ácido etanóico 
d) metilbenzeno 
 
22. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, ocorre uma reação 
química na qual o íon succinato é consumido. Observe a fórmula 
estrutural desse íon: 

   
Na reação de consumo, o succinato perde dois átomos de 
hidrogênio, formando o íon fumarato. 
Sabendo que o íon fumarato é um isômero geométrico trans, sua 
fórmula estrutural corresponde a: 
a)  

  
b)  
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c) 

  
d) 

  
 

23. Os aminoácidos que possuem um centro quiral apresentam 
duas formas enantioméricas. 
Observe, abaixo, a estrutura química de quatro aminoácidos. 
 

 
 
O único desses aminoácidos que não apresenta enantiômeros é: 
a) serina 
b) glicina 
c) alanina 
d) cisteína 
 
24. O aspartame, utilizado como adoçante, corresponde a apenas 
um dos estereoisômeros da molécula cuja fórmula estrutural é 
apresentada abaixo. 
 

 
 
Admita que, em um processo industrial, tenha-se obtido a mistura, 
em partes iguais, de todos os estereoisômeros dessa molécula. 
Nessa mistura, o percentual de aspartame equivale a:  
a) 20%    
b) 25%    
c) 33%    
d) 50%    
 
25. Aminofenóis são compostos formados pela substituição de um 
ou mais átomos de hidrogênio ligados aos carbonos do fenol por 
grupamentos NH2. 
Com a substituição de apenas um átomo de hidrogênio, são 
formados três aminofenóis distintos. 
As fórmulas estruturais desses compostos estão representadas 
em:  
a) 

    
b) 

    

c) 

    
d) 

    
GABARITO 
1. [C] 2. [D] 3. [B] 4. [D] 5. [C] 6. [A] 7. [C] 8. [D] 9. [C] 10. [C] 11. 
[C] 12. [A] 13. [A] 14. [D] 15. [D] 16. [B] 17. [B] 18. [B] 19. [B] 20. 
[D] 21. [C] 22. [D] 23. [B] 24. [B] 25. [D] 
 
NOMENCLATURA ORGÂNICA 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 
Nem todos os compostos classificados como sais apresentam 
sabor salgado. Alguns são doces, como os etanoatos de chumbo e 
berílio, e outros são amargos, como o iodeto de potássio, o sulfato 
de magnésio e o cloreto de césio. 
 
1. As fórmulas dos compostos que, ao reagirem por neutralização, 
podem formar o etanoato de berílio são: 
a) CHƒCOOH, BeOH 
b) CHƒCOOH, Be(OH)‚ 
c) CHƒCH‚COOH, BeOH 
d) CHƒCH‚COOH, Be(OH)‚ 
 
2. Um acidente com um trem, em junho de 2003, acarretou o 
despejo de metanol e 2-metil-2-propanol no rio que abastece a 
cidade de Uberaba. 
As fórmulas estruturais dos compostos mencionados estão 
representadas, respectivamente, em: 

 
 

3. O butano é um gás utilizado como matéria-prima na síntese de 
diferentes compostos, como, por exemplo, o 1,4-dibromobutano. 
Esse composto pode ser obtido a partir da reação de substituição 
entre o butano e o bromo molecular. 
Substituindo-se simultaneamente e de forma aleatória dois átomos 
de hidrogênio do butano por dois átomos de bromo, a 
probabilidade de que seja obtido o 1,4-dibromobutano é igual a: 
a) 0,2 
b) 0,4 
c) 0,6 
d) 0,8 
 
4. Substâncias com ligações duplas entre carbonos reagem com o 
íon permanganato, de cor violeta, em meio básico ou neutro, 
formando um álcool e o dióxido de manganês, de cor marrom. 
Esse processo é usado, por exemplo, na identificação do 
limoneno, um dos constituintes do aroma de frutas cítricas, 
conforme esquematizado na equação química simplificada: 
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A mudança da cor violeta para a cor marrom, em presença do íon 
permanganato, também se verifica com o seguinte composto 
orgânico: 
a) 3-etil-2-hexeno 
b) 3-cloro-octano 
c) 2-metilpentanal 
d) 2-bromo-3-heptanona 
 
GABARITO 
1. [B] 2. [A] 3. [A] 4. [A] 
 
REAÇÕES ORGÂNICAS 
 
1. O esquema a seguir representa a fórmula estrutural de uma 
molécula formada pela ligação peptídica entre dois aminoácidos 
essenciais, o ácido aspártico e a fenilalanina. 

 
As fórmulas moleculares dos aminoácidos originados pela hidrólise 
dessa ligação peptídica são: 
a) C„HˆN‚Oƒ - C‰ H1³Oƒ 
b) C„HˆN‚O„ - C‰ H1³O‚ 
c) C„H‡NOƒ - C‰ H11NOƒ 
d) C„H‡NO„ - C‰ H11NO‚ 
 
2. Na indústria de alimentos, a análise da composição dos ácidos 
carboxílicos não ramificados presentes na manteiga é composta 
por três etapas: 
- reação química dos ácidos com etanol, formando uma mistura de 
ésteres; 
- aquecimento gradual dessa mistura, para destilação fracionada 
dos ésteres; 
- identificação de cada um dos ésteres vaporizados, em função do 
seu ponto de ebulição. 
O gráfico a seguir indica o percentual de cada um dos ésteres 
formados na primeira etapa da análise de uma amostra de 
manteiga: 

 
Na amostra analisada, está presente em maior quantidade o ácido 
carboxílico denominado: 
a) octanoico 
b) decanoico 
c) hexanoico 
d) dodecanoico 
 
3. Um produto industrial consiste na substância orgânica formada 
no sentido direto do equilíbrio químico representado pela seguinte 
equação: 
 

 
 
A função orgânica desse produto é:  
a) éster    
b) cetona    
c) aldeído    
d) hidrocarboneto 
 

GABARITO 
1. [D] 2. [C] 3. [A] 
 
 
 
 
 

	  


