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Questão 21 
 

A) Incorreta  - O carvão mineral e o gás de cozinha não são obtidos de fontes renováveis de energia. 

B) Incorreta - A produção do alumínio metálico, a partir da bauxita, envolve processos físico-químicos 

como a eletrólise. Não há possibilidade de produção de alumínio a partir de um processo de separação de 

misturas que envolva a redução do seu óxido.    

C) ALTERNATIVA CORRETA 

D) Incorreta - A produção de ácido sulfúrico, no qual o enxofre tem estado de oxidação +6, a partir do 

enxofre sólido, NOX zero, envolve oxidação e não redução, como referido. 

E) Incorreta - A destilação fracionada do petróleo não produz substâncias químicas puras, mas idôneos e 

outras substâncias com faixa de temperatura igual ou próxima. No caso da gasolina, são destiladas 

frações de seis a dez carbono com temperatura numa faixa que vai de 35
o
C a 140

o
C.   

 

 

 

 

 

Questão 22 
 

A) ALTERNATIVA CORRETA 



 

 

B) Incorreta - O óxido de zinco, ZnO, é anfótero.  

C) Incorreta - A cor de um material não é uma propriedade que dependa de sua quantidade, logo não é 

extensiva, mas intensiva.  

D) Incorreta - Considerando a fusão como método de separação dos componentes do latão, 400 graus 

não levaria a fusão de nenhum dos componentes, visto que o zinco tem PF 420
o
C e o cobre, PF 1083

o
C 

E) Incorreta - Aplicando a fórmula d = m / V , a massa de um cubo de zinco com o referido volume teria 

massa 28,52g.   

 

Questão 23 
 

A) Incorreta - Considerando que a energia de ionização cresce com a diminuição do número atômico, o 

oxigênio tem a maior energia de ionização.  

B) Incorreta - A água é uma substância polar. 

C) Incorreta - A maior eletronegatividade dos ametais é a do flúor, uma vez que ela cresce nos períodos 

com o aumento do número atômico e nos grupos com a diminuição, excluindo os gases nobres.   

D) Incorreta - Pertencentes a grupos diferentes, 15 e 16, respectivamente, o fósforo apresenta 5 elétrons 

de valência e o enxofre 6. 

E) ALTERNATIVA CORRETA 

 

 

 

 

Questão 24 
 

A) Incorreta - A configuração eletrônica do íon, cátion, bivalente do cobalto é representada por [Ar]3d
7
. A 

perda de elétrons acontece no subnível de valência, ou seja, perde o 4s
2
.   

B) Incorreta - Os números de prótons, elétrons e nêutrons, são respectivamente, 26, 26 e 30. 

C) ALTERNATIVA CORRETA 

D) Incorreta - A diminuição do raio se dá pelo aumento da carga nuclear, considerando elementos de um 

mesmo período. No caso do cromo (Z=24) para o níquel (Z=28) o raio diminui pelo aumento da carga 

nuclear.  

E) Incorreta - A condução de calor e eletricidade pelos metais está relacionada à fraca atração entre o 

núcleo atômico e os elétrons de valência ou, nesse caso, elétrons de condução.    

 

 



 

 

 

 

 

Questão 25 
 

 

A) Incorreta - A molécula de etano não é linear, vez que apresenta dois triângulos unidos pelos vértices, e 

apresenta momento dipolo igual a zero.  

B) ALTERNATIVA CORRETA 

C) Incorreta - O cianeto de potássio é um composto iônico. No entanto, íon cianeto é formado por ligações 

covalentes entre seus átomos.   

D) Incorreta - A ligação química entre o sódio e o nitrogênio no nitrato de sódio é iônica. 

E) Incorreta - O metano, hidrocarboneto, é apoiar e não há relação de causal entre ligações entre átomos 

e suas implicações nas moléculas.  

 

 

Questão 26 
 

A) Incorreta - Na reação que serve de base para a resolução da questão não há variação de NOX, sendo 

assim a reação não pode ser de oxirredução.  

B) Incorreta - O óxido de cálcio reage com a água para formar o hidróxido de cálcio. Não se trata de 

dissolução. 

C) Incorreta - O nox do enxofre no SO2 é +4, sendo que seu maior estado de oxidação é +6.  

D) Incorreta - A reação gerada na mistura do dióxido de enxofre e água produz o H2SO3, que é fraco e se 

decompõe com certa facilidade.  

E) ALTERNATIVA CORRETA 

 

 

Questão 27 
 

A) Incorreta - O íon S
-2

 não pode ser ácido conjugado uma vez que, segundo Brönsted-Lowry, ácidos são 

espécies doadoras de H
+
. Ele é base conjugada do íon HS

-
. 

B) Incorreta - Considerando soluções de iguais concentrações iniciais e os valores das constantes, 

percebe-se que a tendência da ocorrências da reação I é maior que a da II, consequentemente o pH do 

sistema I é menor, mais ácido, do que o de II.     



 

 

C) Incorreta - O H2S é um ácido fraco, logo seu grau de ionização não é 100%. Isso quer dizer que 1,0mol 

de H2S não gera 1,0mol de HS
-
, que por sua vez não teríamos 6,0x10

23
 íon. 

D) ALTERNATIVA CORRETA 

E) Incorreta - A relação apresentada pra Ka está invertida, com denominador no lugar do numerador.  

 

 

 

Questão 28 
 

A) Incorreta - De acordo com o gráfico, para a sobrevivência da truta, que suporta temperatura máxima da 

água de 15 graus Celsius, a quantidade de O2 necessária está acima de 0,005g e o texto trás 0,004g 

como suficiente.  

B) Incorreta - Segundo a Lei de Henry o aumento da pressão, a temperatura constante, aumenta a 

quantidade de gás dissolvido num líquido.  

C) ALTERNATIVA  CORRETA 

D) Incorreta - A dissolução de gás em líquido é exotérmica o que significa que a redução da temperatura, 

à pressão constante, favorece a dissolução.  

E) Incorreta - A análise do gráfico não permite observar a proporcionalidade, linear, das duas 

propriedades.    

 

 

 

 

 

Questão 29 
 

 

A) ALTERNATIVA CORRETA 

B) Incorreta - Observando o aumento no coeficiente de solubilidade com a temperatura pode ser deduzido 

que a dissolução do sulfato de potássio é endotérmica,  

C) Incorreta - 5 litros de uma solução de concentração 1,0mol/L equivalem a 5mols, ou seja, 870,0g.   

D) Incorreta - O número de íons de potássio é 6,0x10
23

, considerando que são gerados 2 mole desses 

ions para cada mol de K2SO4. Na referida solução haviam 87,0g, ou seja, 0,5mols.   

E) Incorreta - A 100 graus Celsius dissolve-se 24,1g de sal em 100g de água, em 200g de água seria 

homogêneo o sistema que contivesse 48,2g de sal.  

 



 

 

 

 

Questão 30 
 

 

A) Incorreta - A massa de hidróxido de sódio contida em 2L de uma solução 6mol/L é 240g. 

B) Incorreta - Dissoluções exotérmica liberam calor. Endotérmica  absorvem calor, fazendo diminuir a 

temperatura.   

C) Incorreta - Em um processo de diluição a massa, consequentemente a quantidade de matéria, do 

soluto é mantida constante. Quem varia é o volume do solvente.  

D) Incorreta - utilizando a fórmula CiVi = CfVf, onde C representa a concentração e V o volume, temos: 12 

x 50 = Cf x 200 encontramos uma redução a um quarto do valor inicial. 

E) ALTERNATIVA  CORRETA 

 

 

Questão 31 
 

 

A) ALTERNATIVA CORRETA 

B) Incorreta - Considerando que os coeficientes dos reagentes e produtos são, respectivamente e em 

ordem, 3 - 5 - 2  3 - 5, a soma dos coeficientes dos reagentes é igual a 10.  

C) Incorreta - O ácido nítrico possui o elemento que sofre redução sendo por isso o agente oxidante.  

D) Incorreta - A quantidade de elétrons cedidos e recebidos é 15. 

E) Incorreta - Considerando a equação balanceada, os 3 mols de fósforo, que equivalem a 93g que 

gerariam 112L de NO nas CNTPs. 

 

 

 

 

 

 

Questão 32 
 

A) Incorreta - Reações de combustão são exotérmica. 

B) ALTERNATIVA CORRETA  



 

 

C) Incorreta - Com base na tabela, 2 mols de metano liberam 1782kJ e 46g (ou 1mol) de etanol liberam 
1367kJ, ou seja, uma quantidade maior.  

D) Incorreta - O valor da entalpia de combustão depende do estado físico das substâncias química 

envolvidas.  

E) Incorreta - A reação de combustão 3x10
23

 (0,5mols) de moléculas  do gás butano (C4H10) produz 44,8L 

de dióxido de carbono nas CNTPs.   

 

 

 

Questão 33 
 

A) ALTERNATIVA CORRETA 

B) Incorreta - Tanto a molécula de ácido metanóico quanto a de metilamina são polares e por isso formam 

soluções aquosas.  

C) Incorreta - A interação entre as moléculas de água (H2O) e metilamina (CH3NH2) é do tipo ligação de 

hidrogênio.   

D) Incorreta - As fórmulas representativas do ácido metanóico e do metanoato de sódio são, 

respectivamente, HCOOH  e HCOONa.     

E) Incorreta - Considerando o caráter básico do sal, metanoato de sódio, a quantidade de ions OH
-
 é 

maior que o de H
+
.  

 

 

 

 

 

Questão 34 
 

A) Incorreta - Os orbitais híbridos, do carbono, são sp
2
. 

B) Incorreta - A fórmula da varfarina é C19H16O4. Sendo assim, os números de átomos de hidrogênio e 

carbono são diferentes.   

C) ALTERNATIVA CORRETA  

D) Incorreta - O grupo --OH representativo de fenol, no caso apresentado, dá a substância caráter ácido.  

E) Incorreta - A ação da varfarina como anticoagulante está relacionada a ação antagonista a vitamina K, 

o que não se relaciona apenas à presença da classe dos fenóis. 

 

 



 

 

 

 

 

Questão 35 

 

A) Incorreta - A fórmula da cafeína é C8H10N4O2, percebe-se que o número de átomos de carbono e 

nitrogênio guardam uma relação de 2,0:1,0, mas essa mesma proporção não é mantida para suas 

massas. 

B) Incorreta - observando a fórmula nota-se que para cada mol de cafeína há dois mole de oxigênio, ou 

seja, 12x10
23

 átomos.  

C) Incorreta - A questão representa o grupo característico das amidas. 

D) Incorreta - Segundo o texto base da questão os grupos presentes na cafeína são amida  e amina os 

quais não possuem caráter ácido.   

E) ALTERNATIVA CORRETA  

 

 

 

 

Questão 36 
 

A) Incorreta - A fórmula mínima do tensoativo é C16H21NO3 que coincide com sua fórmula molecular.   

B) ALTERNATIVA CORRETA  

C) Incorreta - Os grupos funcionais presentes na estrutura são característicos das amidas e dos 

carboxilatos.  

D) Incorreta - O caráter anfótero é determinado pela presença dos grupos amina e ácido carboxilatos e 

não pela presença de determinados átomos, como oxigênio e nitrogênio.  

E) Incorreta - O átomo de nitrogênio não apresenta, na estrutura representada, um par de elétrons não 

ligantes, visto que já se apresenta na forma de "cátion".  

 

 

 

 

Questão 37 
 

A) Incorreta - O óxido de cálcio é um composto binário iônico.  



 

 

B) Incorreta - A hidrogenação catalítica do etileno é que geraria etano e o processo inverso não é 

verdadeiro.  

C) Incorreta - O C2H4 representa o etileno que é uma molécula insaturada.  

D) ALTERNATIVA CORRETA  

E) Incorreta - O cloro dissolvido na água tem ação bactericida associada ao acido hipocloroso.  

 

 

 

 

 

 

Questão 38 
 

A) Incorreta - A de cantarão não é uma técnica indicada para separação de materiais que se encontram 

dissolvidos.  

B) ALTERNATIVA CORRETA  

C) Incorreta - A estação de tratamento remove parcialmente contaminantes da água residual. Nem toda 

substância e nem todos organismo vivos são removidos nesse processo.  

D) Incorreta - A água oxigenada atua como agente oxidante na decomposição da matéria orgânica.  

E) Incorreta - Primeiro que a ossos e reversa não retira todos os com pontes dissolvidos na água, a 

exemplo dos gases; segundo a água pura não é ideal para consumo humano.   

 

 

 

 

Questão 39 
 

A) ALTERNATIVA CORRETA 

B) Incorreta - A condensação do vapor de água não é um processo adequado para obtenção de água 

pura. Seria o mesmo que imaginar que a água da chuva, resultado de condensação, é isenta de de 

poluentes.  

C) Incorreta - A camada de areia faz o papel de filtro, que não isenta a água de solutos, ou seja, não 

purifica.  

D) Incorreta - O processo de destilação simples funciona com aquecimento, ou seja, é baseada em 

energia térmica, logo destilar a água do mar para torná-la potável envolve consumo de energia.  



 

 

E) Incorreta - O processo de tratamento da água, em estações de tratamento, envolve principalmente 

processos mecânicos, como de cantação, filtração... 

 

 

Questão 40 
 

A)Incorreta - A decomposição de resíduos orgânicos, a céu aberto, ou seja, na presença de oxigênio, 

envolve a participação de organismos aeróbicos.  

B) ALTERNATIVA CORRETA  

C) Incorreta - Terrenos arenosos só facilitariam a contaminação dos lençóis freáticos pelo chorume.  

D) Incorreta - A queima ou incineração de PVC produz dentre outra coisas ácido clorídrico que é poluente.  

E) Incorreta - O descarte de pilhas e baterias em aterro é  extremamente inadequado pois metais 

pesados, que ao contrário do que diz a alternativa, não sofreram decomposição, agora podem contaminar 

solo e lençóis.  

 


