


2



REVISÃO 
NATUREZA
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a) 135g
b) 147g
c) 180g
d) 113g
e) 178g

01. A Sacarose (C12H22O11) principal componente do
açúcar de cana tem solubilidade a 40°C e 60 °C
respectivamente igual a 238g/100g H2O e 287g/100
H2O. Uma solução saturada de sacarose em 300g de
água 60 °C é resfriada a 40°C. A massa de sacarose que
cristaliza com esse procedimento é:
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LETRA:B

40°C ....238g.................100g H2O
X ....................300g

X = 714g sacarose permaneceu dissolvida

60°C ....287g.................100g H2O
X ....................300g

X = 861g sacarose estão dissolvida

PRECIPITADO
861g - 714g = 147g
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a) 14 gotas
b) 40 gotas
c) 54 gotas 
d) 80 gotas  
e) 120 gotas 

02. Um analgésico em gotas deve ser ministrado na
quantidade de 3mg por quilograma de peso corporal,
não podendo, entretanto, exceder 200mg por dose.
Cada gota contém 5mg de analgésico. Quantas gotas
deverão ser ministradas a um paciente de 70kg.
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1Kg ............3mg de analgésico
70Kg...........X
X = 210mg

1gota ............5mg 
X ..............200mg

X = 40gotas

Como a dose máxima mg é de 200mg o paciente necessitará dessa 
quantidade e não de 210mg

LETRA:B
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03. Solubilidade é a máxima quantidade de substância
que pode ser dissolvida em determinada quantidade 
de solvente, numa dada temperatura. A solução é saturada quando a 
massa de soluto é igual à máxima quantidade que pode ser dissolvida.
A tabela abaixo mostra a solubilidade em água de vários sais, a 
temperatura ambiente, em g/100mL de solução.
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a) AgNO3
b) Al2(SO4)3
c) NaCl
d) KNO3
e) KBr

Se o solvente (água) de 25mL de uma solução saturada de um 
desses sais for completamente evaporado e o resíduo sólido pesar 
13g, o sal é:
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1. A tabela periódica surgiu para agrupar os elementos que têm propriedades
químicas e físicas semelhantes, ou seja, ela organiza os metais, semimetais, não
metais, gases nobres, dentre outros, em grupos divididos de forma a facilitar sua
localização. Em relação a Tabela Periódica assinale a alternativa correta:

a) Em um mesmo grupo (ou família) da Tabela Periódica, o raio atômico cresce
com o aumento do número atômico. Isto ocorre porque o número de níveis de
energia nos quais se distribuem os elétrons diminui de cima para baixo no grupo.
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b) Os elementos químicos representativos, apresentam elétron mais
energético localiza-se no subnível s ou p da penúltima camada.
c) Quando elemento químico com número atômico 118 for descoberto será
classificado como gás nobre.
d) Na elaboração das primeiras classificações periódicas, um dos critérios mais
importantes para agrupar elementos observar a número atômico crescente.
e) Considerando os elementos que formam um período da tabela periódica, a
tendência da energia de ionização é diminuir com o aumento do número
atômico.
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