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ATIVIDADE EXTRA – QUÍMICA / 1ª SÉRIE – NOITE (PROF. FELIPE ROSAL)

01. (Ufrgs 2019) A água é uma das raras substâncias que se pode encontrar, na natureza, em três
estados de agregação.

O quadro abaixo mostra algumas características dos diferentes estados de agregação da matéria.

Propriedade Sólido Líquido Gasoso
Fluidez Não fluido Fluido I
Mobilidade molecular Quase nula II Grande
Forças de interação Fortes III Fracas

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do quadro acima, indicadas com I, II e III,
respectivamente.

A) Não fluido – Pequena – Moderadamente fortes
B) Não fluido – Grande – Fracas
C) Fluido – Pequena – Moderadamente fortes
D) Fluido – Grande – Fracas
E) Fluido – Quase nula – Muito fortes

02. (GT1 - ifce 2019) As propriedades físicas nos permitem classificar e identificar substâncias no
mundo da matéria. Estas podem ser divididas em propriedades gerais e propriedades específicas. Das
propriedades descritas abaixo, não seria considerada uma propriedade geral o(a)

A) Massa.
B) Densidade.
C) Impenetrabilidade.
D) Inércia.
E) Volume.

03. (Ime 2019) Escolha a alternativa que apresenta as substâncias relacionadas em ordem crescente
de solubilidade em água, a 25 C e 1atm :
A) Bromo < dissulfeto de carbono < butanol < etanol < brometo de potássio.
B) Metano < neopentano < dietilcetona < t-butanol < n-butanol.
C) Hidróxido de alumínio < carbonato de cálcio < carbonato de magnésio < nitrato de prata < sulfato de

bário.
D) Isobutano < p-diclorobenzeno < o-diclorobenzeno < o-nitrofenol < p-nitrofenol.
E) Cromato de chumbo (II) < Cromato de bário < carbonato de sódio < carbonato de magnésio <

clorato de magnésio.



04. (Fuvest 2019) Uma postagem de humor na internet trazia como título “Provas de que gatos são
líquidos” e usava, como essas provas, fotos reais de gatos, como as reproduzidas aqui.

O efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que líquidos

Note e adote:
Considere temperatura e pressão ambientes.

A) Metálicos, em repouso, formam uma superfície refletora de luz, como os pelos dos gatos.
B) Têm volume constante e forma variável, propriedade que os gatos aparentam ter.
C) Moleculares são muito viscosos, como aparentam ser os gatos em repouso.
D) São muito compressíveis, mantendo forma mas ajustando o volume ao do recipiente, como os

gatos aparentam ser.
E) Moleculares são voláteis, necessitando estocagem em recipientes fechados, como os gatos

aparentam ser.

05. (G1 - ifsul 2018) O elemento X é o metal mais abundante da crosta terrestre. À temperatura
ambiente, é sólido e classificado como representativo e seu subnível mais energético é 13 p . Sua
leveza, condutividade elétrica e resistência à corrosão lhe conferem uma multiplicidade de aplicações.

Dados: C (Z 12); A (Z 13); Na (Z 23); Fe (Z 26).   

Esse elemento é o

A) A .
B) C.
C) Fe.
D) Na.

06. (Unifesp 2018) Considere as seguintes propriedades dos materiais: massa, volume, dureza,
densidade, cor, transparência, permeabilidade, temperatura de fusão e condutividade elétrica.

A) Quais dessas propriedades são consideradas propriedades gerais dos materiais? Justifique sua
resposta.

B) Quais dessas propriedades devem, necessariamente, ser levadas em consideração para a escolha
de um material a ser utilizado na confecção de panelas?



07. (Ufrgs 2016) A grande utilização dos metais demonstra sua importância para a humanidade e
decorre do fato de as substâncias metálicas apresentarem um conjunto de propriedades que lhes são
características.

Considere as informações abaixo que justificam, de forma adequada, propriedades típicas dos metais,
com base no modelo do mar de elétrons.

I. Metais apresentam, geralmente, elevados pontos de fusão devido à grande estabilidade do retículo
cristalino metálico.
II. A boa condução de calor ocorre, pois o aquecimento aumenta a vibração dos íons positivos,
possibilitando que eles capturem os elétrons livres, o que provoca a desestruturação do retículo
cristalino metálico e possibilita a propagação do calor.
III. A boa condução de eletricidade é explicável, pois a aplicação de uma diferença de potencial provoca
uma movimentação ordenada dos elétrons livres.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

08. (Pucmg 2016) Considere as seguintes afirmativas:

I. Quando dissolvidos em água, formam soluções com boa capacidade de conduzir eletricidade.
II. São ótimos condutores de eletricidade.
III. Apresentam alta temperatura de fusão.
IV. São duros e quebradiços.

Assinale a opção cujas características estão adequadamente relacionadas aos compostos.

I II III IV
A) Metálicos Metálicos Covalente polar Iônicos
B) Iônicos Covalente polar Metálicos Metálicos
C) Covalente polar Metálicos Iônicos Iônicos
D) Iônicos Metálicos Metálicos Iônicos

09. (Udesc 2016) Em relação aos estados físicos da matéria, analise as proposições.

I. Uma garrafa de vidro cheia de água foi colocada em um refrigerador a 4 C. Após algumas horas, a
garrafa de vidro foi retirada do refrigerador e colocada em um ambiente a 25 C. Depois de alguns
minutos, foi observada a formação de gotículas de água do lado de fora da garrafa. Esse fenômeno
pode ser explicado devido ao fato de moléculas de vapor de água, presentes no ar, passarem pelo
processo de liquefação ao entrarem em contato com a parede externa da garrafa de vidro.

II. Uma garrafa de vidro cheia de água foi colocada em um refrigerador a 4 C. Após algumas horas, a
garrafa de vidro foi retirada do refrigerador e colocada em um ambiente a 25 C. Depois de alguns
minutos, foi observada a formação de gotículas de água do lado de fora da garrafa. Esse fenômeno
pode ser explicado devido ao fato das moléculas de água, no estado líquido, permearem o vidro, e
ao encontrarem um ambiente com temperatura superior, sofrerem o processo de vaporização.



III. O estado físico de uma substância pode ser classificado em critérios de volume e forma. Sendo
assim, o sal e a areia são classificados como líquidos, pois podem adquirir a forma de um
recipiente.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa III é verdadeira.
B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
D) Somente a afirmativa I é verdadeira.
E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

10. (Ufrgs 2016) A produção de café descafeinado consiste em retirar a cafeína, sem alterar muito o
sabor original do café. Existem diferentes processos para a descafeinação.

Abaixo são apresentadas duas situações sobre um desses processos.

1. O processo consiste em utilizar um banho de solvente, como, por exemplo, o acetato de etila, que
dissolve bem a cafeína e dissolve muito pouco os outros componentes do café.
2. O solvente utilizado em 1 é retirado através de evaporação e vaporização.

Assinale a alternativa que indica as propriedades que fundamentam, respectivamente, as situações 1 e
2.

A) Pressão osmótica, ponto de ebulição
B) Solubilidade, ponto de ebulição
C) Dissolução, solubilidade
D) Saturação, pressão osmótica
E) Ponto de ebulição, pressão osmótica

11. (Uninove - Medicina 2016) Em um laboratório, encontram-se os frascos A, B e C. Sabe-se que
eles contêm acetato de etila, uma mistura de acetona com água 50% (v v), e uma solução aquosa de
cloreto de sódio na concentração de 10% (m v), porém, os rótulos não permitem a identificação do
conteúdo de cada frasco.

A) Indique uma propriedade física que possa ser utilizada para distinguir os líquidos contidos nos
frascos A, B e C.

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________



B) Depois de identificar o frasco que contém a mistura de água e acetona, apresente e descreva um
processo que resulte na separação dos componentes da mistura.

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

12. (G1 - col. naval 2016) Massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de propriedades

A) Funcionais.
B) Químicas.
C) Particulares.
D) Gerais.
E) Físicas.

13. (Unicamp 2016) A comparação entre as proporções isotópicas de amostras de um mesmo material,
que têm a mesma idade, encontradas em diferentes regiões, pode ser utilizada para revelar se elas têm
ou não a mesma origem. Se as proporções são iguais, então é possível que tenham a mesma origem,
mas se forem diferentes, é certeza que não têm a mesma origem. A tabela a seguir apresenta os dados
de algumas amostras de água, incluindo a de um cometa no qual uma sonda pousou recentemente.

Ponto de
ebulição ( C)

Ponto de
fusão ( C)

Porcentagem
de deutério

2H O (Terra) 100 0 0,017
HDO 100,7 2,04 50

2D O 101,4 3,82 100

2H O (cometa) nd* nd* 0,053
*nd- não disponível

Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que a água de nosso planeta

A) É proveniente dos cometas e a água da Terra e a do cometa têm propriedades físicas muito
parecidas.

B) Não é proveniente dos cometas, apesar de a água da Terra e a do cometa terem propriedades
físicas muito parecidas.

C) Não é proveniente dos cometas, porque a água da Terra e a do cometa apresentam propriedades
físicas muito diferentes.

D) É proveniente dos cometas e a água da Terra e a do cometa têm as mesmas propriedades físicas.

14. (Uema 2016) Leia a notícia abaixo divulgada em jornal maranhense.

“Furto de fiação elétrica, telefônica, de internet e de TV causa prejuízos em São Luís”. São cabos de
cobre e de alumínio, levados por bandidos que furtam não apenas as redes de telefonia, mas
principalmente a rede elétrica. Esses materiais são visados por criminosos por causa do alto valor de
venda no mercado.

Jornal o Estado do Maranhão. Adaptado.

Pode-se afirmar em relação às propriedades dos metais citados que
A) Ambos possuem alta eletronegatividade.
B) O cobre forma cátion e o alumínio forma ânion.
C) Ambos têm dificuldade de doar seus elétrons mais externos.
D) Ambos possuem alta eletropositividade.
E) O cobre forma ânion e o alumínio forma cátion.



15. (Pucrs 2016) Construir casas e edifícios exige uma escolha criteriosa de materiais de construção,
levando em conta aspectos de segurança, durabilidade e custo adequado. Por exemplo, certos
elementos, como vigas, colunas e paredes, precisam ter boas propriedades mecânicas; as partes
expostas devem resistir à erosão causada pela água e pelo ar; o risco de incêndio deve ser minimizado
pelo uso de materiais não inflamáveis.

Consideradas essas exigências, duas substâncias que poderiam estar presentes na composição desses
materiais são:

A) 2Na e H O
B) 2CO e celulose.
C) PVC e HC
D) 3NaC e CaCO

E) 2Fe e SiO

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Considere os trechos retirados da portaria número 2914, de 11 de dezembro de 2011, do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Art. 30, § 1: […] o valor máximo permitido de turbidez é 5,0 uT em toda a extensão do sistema de
distribuição (reservatório e rede) [...].
Art. 38: […] Os níveis de triagem que conferem potabilidade da água do ponto de vista radiológico são
valores de concentração de atividade que não excedem 0,5 Bq/L para atividade alfa total e 1,0 Bq/L
para beta total.[...].
Art. 39, § 1: […] Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de
6,0 a 9,5 [...].
Art. 39, § 4, inc. III: […] Recomenda-se que, no sistema de distribuição, as concentrações de íons ferro
e manganês não ultrapassem 2,4 e 0,4 mg/L, respectivamente [...].

16. (Acafe 2016) A turbidez em águas pode ser determinada pelo aparelho chamado turbidímetro ou
nefelômetro que compara o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela amostra, com o de um
feixe de igual intensidade, ao passar por suspensões padrão de sílica (SiO2). Quanto maior a
intensidade do espalhamento da luz maior será a turbidez. Imaginemos que uma amostra de água
coletada a partir do sistema de distribuição foi submetida a análise de turbidez e apresentou uma
intensidade de espalhamento da luz igual a 0,5 na escala do gráfico.



Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, assinale a alternativa correta.

A) Observa-se no gráfico que a intensidade do espalhamento da luz diminui com o aumento da turbidez.

B) A turbidez da amostra analisada está em desacordo com a legislação, apresentando um valor de
turbidez aproximado de 4,5uT.

C) A turbidez da amostra analisada está em acordo com a legislação, apresentando um valor de
turbidez aproximado de 0,6uT.

D) A turbidez da amostra analisada está em acordo com a legislação, apresentando um valor de
turbidez aproximado de 4,5uT.

17. (EsPCEx 2019) Os carbetos pertencem aos chamados compostos de transição, isto é, possuem o
elemento carbono, mas, devido às características, nos carbetos o carbono forma ânions simples que
estabelecem ligações com metais ou semimetais. Os carbetos são compostos que apresentam um dos

seguintes ânios: metaneto ou acetileno .

(FONSECA, Martha Reis Marques da, Química Geral, São Paulo: Ed FTD, 2007, pág 330)

O carbeto de cálcio (CaC2), também denominado de carbureto ou acetileno de cálcio, é um sólido duro
que reage com a àgua para produção do gás acetileno (C2H2). A reação que se processa é
representada pela seguinte equação não balanceada:

Com relação a esta reação, seus reagentes e produtos, são feitas as seguintes afirmativas:

I - o carbeto de cálcio é um composto iônico

II - a nomenclatura oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) para o acetileno
(C2U2) é etino
III - o Ca(OH)2 é classificado como uma base de Arrhenius e tem nomenclatura de hidróxido de cálcio

IV - a soma dos coeficientes da equação corretamente balanceada é 5



V - todos os reagentes e produtos são classificados como substâncias simples

Dado: número atômico (Z) H = 1; O = 8; Ca = 20; C = 6

Estão corretas apenas as afirmativas

Alternativas

A) I, II e V
B) II, III e IV
C) I, II, III e IV
D) II, III, IV e V
E) I, II, IV e V

18. (Unesp 2019)

Consideram-se arte rupestre as representações feitas sobre rochas pelo homem da pré-história, em que
se incluem gravuras e pinturas. Acredita-se que essas pinturas, em que os materiais mais usados são
sangue, saliva, argila e excrementos de morcegos (cujo habitat natural são as cavernas), têm cunho
ritualístico.

(www.portaldarte.com.br. Adaptado.)

Todos os materiais utilizados para as pinturas, citados no texto, são

A) Substâncias compostas puras.
B) De origem animal.
C) Misturas de substâncias compostas.
D) De origem vegetal.
E) Misturas de substâncias simples.



19. (Uerj 2019) Dentre os gases citados no texto na imagem, aquele que corresponde a uma
substância composta é simbolizado por:

A) Kr
B) O2
C) He
D) CO2

20. (G1 - utfpr 2018) Cientistas de cinco centros de pesquisa sobre o câncer nos EUA concluíram que
cigarros “light” são mais perigosos para a saúde que os normais e têm contribuído para um forte
aumento de um certo tipo de câncer de pulmão, devido aos seus filtros serem perfurados. Entre as
substâncias presentes na fumaça do cigarro, podemos citar nicotina, CO, materiais particulados, como
polônio, carbono, arsênio, níquel, chumbo e cádmio, entre outros.

(Adaptado de http://www.uol.com.br, acessado em 23/05/2017)

Considerando as informações acima, assinale a alternativa correta.

A) A fumaça do cigarro é uma mistura homogênea formada somente por substâncias simples.
B) Entre os elementos citados, 74 33As , 207 82Pb , 58 28Ni , 112 48Cd , 209 84Po e 14 6C , há um par
de isótonos.
C) A queima do cigarro é considerada um processo físico.
D) O monóxido de carbono representa uma substância simples.
E) Os compostos polônio e carbono são representados pelos

21. (Upf 2018) A natureza apresenta grande diversidade de materiais. É preciso analisar a composição
e as propriedades desses materiais para que eles possam ser utilizados ou transformados nos mais
diversos objetos.



Tendo por base o enunciado e o contexto relacionado à temática em questão, analise as afirmações
que seguem e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) Uma mistura eutética é aquela que se comporta como substância pura durante a ebulição, ou seja,
apresenta temperatura de ebulição constante.
( ) O ar atmosférico seco e filtrado se constitui como uma mistura homogênea, formada,
principalmente, por nitrogênio e oxigênio.
( ) Ligas metálicas são misturas homogêneas, também classificadas como soluções.
(     ) A decantação é um processo de separação de uma mistura do tipo líquido-líquido ou sólido-
líquido. Ela se baseia na diferença de densidade e solubilidade entre seus componentes.
(     ) A destilação fracionada é um processo aplicado exclusivamente para separar componentes de
uma mistura heterogênea contendo dois ou mais líquidos que apresentam temperaturas de ebulição
próximas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

A) F – V – V – V – F.
B) V – F – V – F – F
C) V – V – F – F – F.
D) F – F – V – F – F.
E) F – V – F – V – V.

22. (Fuvest 2018) Considere as figuras pelas quais são representados diferentes sistemas contendo
determinadas substâncias químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo, e círculos de
tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes.

A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas

A) 3, 4 e 5 representam misturas.
B) 1, 2 e 5 representam substâncias puras.
C) 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular e uma mistura de gases nobres.



D) 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância molecular gasosa e uma substância simples.
E) 1 e 5 representam substâncias simples puras.

23. (G1 - cftmg 2018) “O que via meu pai – se é que via, se é que me via – Por trás daqueles olhos
azuis cheios de álcool?”

(RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai. São Paulo: Biruta, 2011.)

O álcool citado no trecho acima refere-se à substância etanol 2 6(C H O) que, em contato com o oxigênio
do sangue, produz etanal 2 4(C H O) e água. O etanal, substância muito tóxica, que é uma das
responsáveis pelos efeitos da "ressaca", resulta da transformação representada pela equação seguinte:

2 6 ( ) 2(g) 2 4 (aq) 2 ( )2 C H O O 2 C H O 2 H O   

Sobre essa transformação, afirma-se que:

I. Descreve um processo químico.
II. São encontrados nove elementos na molécula de etanol.
III. Estão presentes dois átomos de oxigênio na molécula de 2O .
IV. Estão representadas quatro substâncias compostas distintas.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e IV.

24. (Enem 2018) A identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é
obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança, de cor
alaranjada, e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco,
conforme determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a ele
associados.

A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão.

Os três algarismos da parte superior do painel indicam o “Número de risco”. O número 268 indica tratar-
se de um gás (2), tóxico (6) e corrosivo (8). Os quatro dígitos da parte inferior correspondem ao
“Número ONU”, que identifica o produto transportado.

BRASIL. Resolução n. 420, de 12/0212004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)/Ministério dos Transportes (adaptado).



ABNT. NBR 7500: identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. Rio de Janeiro, 2004
(adaptado).

Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde à substância

A) Eteno 2 4(C H ).
B) Nitrogênio 2(N ).
C) Amônia 3(NH ).
D) Propano 3 8(C H ).
E) Dióxido de carbono 2(CO ).

25. (G1 - cftmg 2018) O esquema abaixo explica a formação da chuva ácida a partir de emissões
gasosas poluentes geradas nos grandes centros urbanos industrializados. A combinação desses
poluentes com o vapor de água da atmosfera acumula-se nas nuvens, ocorrendo, assim, sua
condensação.

Em relação ao fenômeno representado, é correto afirmar que

A) na indústria, há formação de óxido constituído por três elementos.
B) na atmosfera, a chuva gerada colore de rosa uma solução de fenolftaleína.
C) na atmosfera, há consumo de duas substâncias compostas e uma substância pura.
D) na atmosfera, o produto final da reação é uma substância utilizada nas baterias de automóveis.



GABARITO:

Resposta da questão 1:
[C]

Fluidos tem a capacidade de fluir, ou seja, “deformar”. Os líquidos apresentam superfície estável, já os gases
ocupam todo o espaço do recipiente.

Propriedade Sólido Líquido Gasoso
Fluidez Não fluido Fluido Fluido

Mobilidade molecular Quase nula Pequena Grande
Forças de interação Fortes Moderadamente fortes Fracas

Resposta da questão 2:
[B]

A densidade é uma propriedade específica da matéria, pois pode ser utilizada em sua identificação.

Resposta da questão 3:
[D]

[A] Incorreta. Dissulfeto de carbono 2(CS ) < Bromo 2(Br ) < Butanol < Brometo de potássio (KBr) < Etanol.

[B] Incorreta. Neopentano (maior cadeia carbônica do que o metano e apolar) < Metano (apolar) < dietilcetona
(apresenta o grupo carbonila, logo é menos polar do que os alcoóis) < n-butanol (apresenta hidroxila) < t-
butanol (apresenta hidroxila e é mais ramificado do que o n-butanol; possui menor cadeia principal).

[C] Incorreta. Carbonato de magnésio 3(MgCO ) < Sulfato de bário 4(BaSO ) < Hidróxido de alumínio 3(A (OH) ) <
Carbonato de cálcio 3(CaCO ) < Nitrato de prata 3(AgNO ).

[D] Correta. Isobutano (apolar) < p-diclorobenzeno (menos polar do que o isômero orto) < o-diclorobenzeno (mais
polar do que o isômero para) < o-nitrofenol (menos polar do que o isômero para) < p-nitrofenol (mais polar do
que o isômero orto).

[E] Incorreta. Cromato de chumbo (II) 4(PbCrO ) < Carbonato de magnésio 3(MgCO ) < Cromato de bário
 4BaCrO < Clorato de magnésio 3 2(Mg(C O ) ) < Carbonato de sódio 2 3(Na CO ).

Resposta da questão 4:
[B]

O volume corresponde ao espaço ocupado pelo corpo. Os líquidos têm volume constante, porém a forma é
variável, o que é representado pelos gatos dentro dos recipientes.

Resposta da questão 5:
[A]

2 2 6 2 1
Z 13E : 1s 2s 2p 3s 3p Z 13 A (alumínio).   



Resposta da questão 6:
a) Das propriedades citadas no enunciado da questão são gerais (comuns a todo e qualquer material): massa e

volume.

b) Propriedades que devem, necessariamente, ser levadas em consideração para a escolha de um material a ser
utilizado na confecção de panelas, entre outras: temperatura de fusão, permeabilidade e dureza.

Resposta da questão 7:
[D]

- Metais apresentam, geralmente, elevados pontos de fusão devido à grande estabilidade do retículo cristalino
metálico.
Os metais sólidos são formados por retículos cristalinos ordenados e organizados e podem apresentar várias
formas.
Como existe certa facilidade de perda de elétrons pelos metais, criou-se a teoria da nuvem eletrônica que
explica, basicamente, a ligação entre metais iguais ou de tipos diferentes. O metal se torna um conjunto de
cátions mergulhados em uma “nuvem” de elétrons deslocalizados e esta nuvem funciona como uma “cola”
mantendo os cátions no retículo cristalino. A este fenômeno chamamos de ligação metálica.

- Condutibilidade térmica: o metal é um bom condutor de calor devido à transferência de movimento entre os
cátions presentes na rede cristalina.

- Condutibilidade elétrica: o metal é capaz de conduzir corrente elétrica, pois a diferença de potencial provoca
uma movimentação ordenada dos elétrons livres.

Resposta da questão 8:
[D]

[I] Genericamente, compostos iônicos, quando dissolvidos em água, podem formar soluções com boa capacidade
de conduzir eletricidade.

[II] Genericamente, compostos metálicos são ótimos condutores de eletricidade, devido à presença de elétrons
livres na rede cristalina.

[III] Genericamente, compostos metálicos apresentam alta temperatura de fusão (existem exceções).
[IV] Genericamente, compostos iônicos, principalmente, dos grupos 1 e 2 da classificação periódica são duros e
quebradiços.

Resposta da questão 9:
[D]

[I] Verdadeira. Liquefação ou condensação, que ocorre quando o vapor de água se condensa, ou seja, passa do
estado gasoso para o líquido com o aumento de temperatura.

[II] Falsa. O líquido não “permeia” o vidro.
[III] Falsa. Sal e areia são sólidos e a forma do grão de areia ou de sal são fixos.

Resposta da questão 10:
[B]

1. Dissolução fracionada: o processo consiste em utilizar um banho de solvente, como, por exemplo, o acetato de
etila, que dissolve bem a cafeína e dissolve muito pouco os outros componentes do café. Neste caso a
separação ocorre devido à diferença de solubilidade dos componentes.



2. Destilação simples: o solvente utilizado em 1 é retirado através do aquecimento em equipamento apropriado.
Neste caso a propriedade física que fundamenta a destilação simples é o ponto de ebulição.

Resposta da questão 11:
a) Uma propriedade física que pode ser utilizada para distinguir os líquidos contidos nos frascos A, B e C:

temperatura de ebulição.
Outras propriedades: densidade, temperatura de congelamento, etc.

b) Um processo que resulte na separação dos componentes da mistura: destilação fracionada seguido de
destilação simples.
A mistura é aquecida e passa por uma coluna de fracionamento.
O componente mais volátil (acetona) condensa e é recolhido em recipiente adequado.

O líquido restante (mistura homogênea de água e sal) é aquecido novamente e uma destilação simples provoca a
condensação da água. A substância restante é o sal.

Resposta da questão 12:
[D]

Massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de propriedades gerais, pois são atribuídos a qualquer porção
da matéria.

Resposta da questão 13:
[B]

A água de nosso planeta não é proveniente dos cometas, pois a porcentagem de deutério na água presente no
cometa é de 0,053%, ou seja, menor do que a porcentagem de deutério presente na água do planeta Terra que é
de 0,017%.

Resposta da questão 14:
[D]

Em relação às propriedades dos metais citados pode-se afirmar que o cobre e o alumínio apresentam alta
eletropositividade, ou seja, acentuada capacidade de “perder elétrons”.

Resposta da questão 15:
[E]

Duas substâncias que poderiam estar presentes na composição desses materiais são Fe e 2SiO , pois o ferro
(Fe) apresenta boas propriedades mecânicas e o 2SiO (e silicatos) resistem ao calor e à combustão.

Resposta da questão 16:
[D]

Uma amostra de água coletada a partir do sistema de distribuição foi submetida à análise de turbidez e
apresentou uma intensidade de espalhamento da luz igual à 0,5 na escala do gráfico. A partir desta informação
pode-se encontrar um valor aproximado de turbidez, que equivale a 4,5 uT.



Art. 30, § 1º: […] o valor máximo permitido de turbidez é 5,0 uT em toda a extensão do sistema de distribuição
(reservatório e rede) [...].

Conclusão: a turbidez da amostra analisada está em acordo com a legislação, pois 4,5 uT 5,0 uT .

Resposta da questão 17:
[C]

[I] Correta. O carbeto de cálcio é um composto iônico: 2 2
2 2Ca C CaC   .

[II] Correta. A nomenclatura oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) para o acetileno
2 2(C H ) é etino, pois nesta molécula dois átomos de carbono estão ligados entre si por uma ligação tripla

(HC CH).

[III] Correta. O é classificado como uma base de Arrhenius, pois em solução aquosa libera um único tipo
de ânion, o OH (hidróxido), e tem nomenclatura de hidróxido de cálcio.

[IV] Correta. A soma dos coeficientes da equação corretamente balanceada é
  

    
2 2 2 2 21 CaC 2 H O 1 C H 1 Ca(OH)

Soma 1 2 1 1 5

[V] Incorreta. Todos os reagentes e produtos são classificados como substâncias compostas.
2CaC : substância composta pelos elementos cálcio (Ca) e carbono (C).

2H O : substância composta pelos elementos hidrogênio (H) e oxigênio (O).

2 2C H : substância composta pelos elementos carbono (C) e hidrogênio (H).

2Ca(OH) : substância composta pelos elementos cálcio (Ca), oxigênio (O) e hidrogênio (H).

Resposta da questão 18:
[C]

Sangue: mistura formada por água, hemoglobina, glicose, aminoácidos, hormônios, etc.
Saliva: mistura formada por água, proteínas, íons sódio (Na ), íons cálcio 2(Ca ), etc.



Argila: mistura formada por argilos minerais como, caolinita 2 2 5 4A Si O( OH ), montmorillonita
0.33 2 4 10 2 2(Na,Ca) A ,Mg Si O( ( ) ( ,OH) nH O) etc.

Excrementos de morcegos: mistura formada por ácido úrico, ácido fosfórico, amoníaco, ácido oxálico, etc.
Conclusão: os materiais utilizados para as pinturas, citados no texto, são misturas de substâncias compostas.

Resposta da questão 19:
[D]

O gás que corresponde a uma substância composta (formada por dois elementos químicos) é o gás carbônico
2(CO ).

Resposta da questão 20:
[B]

[A] Incorreta. A fumaça do cigarro é uma mistura formada somente por substâncias simples e compostas.

[B] Correta. 207 209
82 84Pb e Po são isótonos.

74
33

207
82

58
28

112
48

209
84

14
6

As 74 33 41 nêutrons

Pb 207 82 125 nêutrons

Ni 58 28 30 nêutrons

Cd 112 48 64 nêutrons

Po 209 84 125 nêutrons

C 14 6 8 nêutrons

  

  

  

  

  

  

[C] Incorreta. A queima do cigarro é considerada um processo químico, pois ocorrem reações químicas e
rearranjos atômicos neste fenômeno.

[D] Incorreta. O monóxido de carbono  CO é exemplo de uma substância composta pelos elementos carbono e
oxigênio.

[E] Incorreta. Os elementos químicos polônio e carbono são representados pelos símbolos Po e
respectivamente.

Resposta da questão 21:
[A]

Falsa. Uma mistura eutética é aquela que se comporta como substância pura durante a fusão, ou seja, apresenta
temperatura de fusão constante.

Verdadeira. O ar atmosférico seco e filtrado se constitui como uma mistura homogênea, formada,
principalmente, por nitrogênio ( 80%) e oxigênio ( 20%).

Verdadeira. Ligas metálicas são consideradas misturas homogêneas, também classificadas como soluções
metálicas.

Verdadeira. A decantação é um processo de separação de uma mistura do tipo líquido-líquido ou sólido-líquido.
Ela se baseia na diferença de densidade e solubilidade entre seus componentes que são imiscíveis entre si.



Falsa. A destilação fracionada é um processo aplicado para separar componentes de uma mistura homogênea
contendo dois ou mais líquidos que apresentam temperaturas de ebulição diferentes e que não sejam próximas.

Resposta da questão 22:
[C]

Resposta da questão 23:
[A]

[I] Correta. A reação ilustra a transformação do álcool em etanal, portanto, um processo químico.
[II] Incorreta. Na molécula do etanol são encontrados apenas 3 elementos químicos: C, O e H.
[III] Correta. A molécula do gás oxigênio 2(O ) é formada por dois átomos de oxigênio.
[IV] Incorreta. Na reação tem-se 3 substancias compostas 2 6 2 4(C H O, C H O e 22 H O) e uma simples 2(O ).

Resposta da questão 24:
[C]

De acordo com a numeração
268
1005

trata-se de um gás tóxico e corrosivo.

Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde à substância amônia 3(NH ),
que apresenta essas características.



Observação teórica: o gás amônia ou gás amoníaco provoca irritação nos olhos (inchaço das pálpebras), na
garganta e no aparelho respiratório e pode provocar vômito.

Resposta da questão 25:
[D]

[A] Incorreta. Os óxidos são formados por apenas dois elementos químicos sendo o oxigênio o mais
eletronegativo.

[B] Incorreta. Na atmosfera ocorre a formação de chuva ácida, que na presença de fenolftaleína permanece
incolor.

[C] Incorreta. Na atmosfera há o consumo de duas substâncias compostas 2(SO e 2H O) e uma substância
simples 2(O ).

[D] Correta. O ácido sulfúrico formado na atmosfera 2 4(H SO ) também é utilizado em baterias de automóveis.


