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01) Um adulto usa aproximadamente 290 litros de água por dia para o consumo pessoal e higiene, assim 
distribuídos: 2 litros para beber, 8 litros para cozinhar, 120 litros para limpeza (banho, lavagem de roupas e 
limpeza de casa), 80 litros para descarga no banheiro e 80 litros para os jardins. A quantidade de água doce na 
Terra não é uma fração muito grande da água total disponível, por isso precisamos usá-la de modo racional e 
sem desperdício. Assinale a alternativa FALSA:                                                                                           (0,7 pt) 

 
A) A quantidade de O2 dissolvido na água é um importante indicador de sua qualidade.  
B) Quantidades excessivas de materiais orgânicos biodegradáveis na água são necessárias para manter 

uma boa quantidade de oxigênio dissolvido.  
C) No processo de tratamento de água, para ajudar na remoção de partículas muito pequenas, pode-se 

torná-la ligeiramente básica, por adição de CaO, e logo em seguida adiciona-se o sulfato de alumínio. 
D) Os nutrientes vegetais, principalmente nitrogênio e fósforo, contribuem para a poluição da água 

estimulando excessivamente o crescimento de plantas aquáticas. 
 
02) Em nosso dia-a-dia fazemos a mistura de soluções com bastante freqüência, como por exemplo, a mistura 
de café e leite, e a mistura do suco de limão com a cachaça, para fazer uma caipirinha. Nos laboratórios de 
química misturar soluções é um procedimento comum. Se em um laboratório misturarmos duas soluções de 
cloreto de sódio (NaCl), com massas, respectivamente, 4g e 6g, e os volumes, respectivamente, 50 mL e 
150mL, calcule o volume da solução (VS), a concentração final (CF), e marque a alternativa correta.         (0,4 pt) 

A) VS = 0,2L; CF = 500g/L.                    C) VS = 200mL; CF = 5,0g/L. 
B) VS = 0,2L; CF = 50g/L.                      D) VS = 200mL; CF = 0,05g/L. 

 
03) Sejam as afirmativas:                                                                                                                               (0,4 pt) 
 

(   ) O mecânico usa gasolina ou querosene, substâncias polares, para dissolver a graxa, que também é polar. 
(   ) A beleza de muitos cristais iônicos deve-se à organização de seus íons em retículos cristalinos. 

 
      Marcando com V a afirmativa verdadeira e com F a falsa, assinale a seqüência correta de cima para baixo. 

A) V, V.            B) F, V.           C) F, F.           D) V, F. 
 
04) Assinale a alternativa que  NÃO APRESENTA um fenômeno relacionado com propriedades coligativas. 
                                                                                                                                                                       (0,9 pt) 

A) O arroz cozinha mais devagar na serra do que em um local a nível do mar. 
B) A adição de etilenoglicol à água de resfriamento do motor de um carro dificulta a ebulição da água. 
C) A célula sofre o processo de hemólise quando a mesma está em meio hipotônico. 
D) A água do mar evapora mais lentamente que a água de açude. 

 
05) Com relação às vidrarias enumeradas abaixo, assinale a alternativa correta.                                      (0,7 pt) 
 

(1) Béquer                 (3) Balão volumétrico                (5) Bureta 
(2) Proveta                (4) Erlenmeyer                          (6) Pipeta volumétrica 

 
A) Para preparar soluções padrões deve-se pesar em 1, medir o volume preciso em 2 e transferir 

quantitativamente para 3. 
B) As vidrarias 4 e 5 são de precisão e indispensáveis na realização de titulações. 
C) 2 e 6 são utensílios de laboratório bastante utilizados em medidas precisas de volumes. 
D) As vidrarias 3, 5 e 6 são obrigatoriamente usadas para medidas de precisão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

06) Observe a célula voltaica na figura abaixo, usando 2 tomates.                                               .                (0,9 pt) 
 
 
 

 
 
Sabendo que os potenciais-padrão de redução em solução aquosa do zinco e do cobre são, respectivamente, 
– 0,76 V  e  0,34 V, assinale a alternativa correta.    
 

A) A reação do anodo é Zn0 → Zn2+ + 2e-. 
B) A reação do catodo é Cu0 → Cu2+ + 2e-. 
C) O eletrodo de cobre pode ser substituído por um eletrodo de platina. 
D) Se os tomates forem substituídos por batata o relógio não funcionará.      

 
07) A maioria das indústrias funciona consumindo elevado teor de energia causando sérios problemas 
ambientais como, por exemplo, a queima de combustíveis. Com relação a este assunto assinale a alternativa 
INCORRETA.                                                                                                                                                (0,4 pt) 

A) Uma combustão incompleta pode ser observada pela fumaça preta que vemos saindo dos ônibus, 
quando os veículos não estão bem regulados. 

B) No Brasil, o governo criou um programa de controle da poluição do ar para veículos automotores, com o 
objetivo de reduzir a emissão de monóxido de carbono. 

C) Com o avanço da química os derivados do petróleo não causam poluição ambiental. 
D) Nos ambientes subterrâneos encontra-se o gás carbônico. 

 
08) Assinale a alternativa correta em relação ao ácido, base e produto de Lewis.                                     (0,9 pt) 
 

            Ácido             Base de        Produto 
            de  Lewis       de Lewis    
    A)      Br – 

(aq)      +    SO2(g)      →      SO2Br –
(aq)

   

    B)      SO3(g)       +    OH–
(aq)    →     HSO4

–
(aq)

     

     C)     H2O(l)        +    CO2
 
(g) )   →     H2CO3(aq)

   

    D)     (CH3)3N (g)
  +   BF3(g)

     →   (CH3)3NBF3(s)
  
 

 
09) No reino vegetal encontra-se uma classe interessante de alcenos: o etenilbenzeno é um representante 
deste hidrocarboneto. A respeito deste composto marque V para a afirmativa verdadeira e F para a alternativa 
falsa e assinale a alternativa correta, de cima para baixo.                                                                            (0,4 pt) 
 
(  ) Sua fórmula molecular é C8H9.                     ETENILBENZENO 
(  ) Possui 4 ligações pi. 
(  ) Possui  8 carbonos com hibridização sp2.                                                                
(  ) É isômero do H2C=CH–CH=CH–CH=CH–CH=CH2.. 
                                                                                                                             

A) V,V, F,V.          B) V, V, F, F.          C) F, F, V, F.          D) F, V, V, F. 
 
10) Qual dos seguintes processos é não-espontâneo:                                                                             (0,4 pt) 

A) O derretimento de cubos de gelo a –5 oC e a pressão de 1 atm.  
B) A dissolução do açúcar em uma xícara de café quente. 
C) A reação de átomos de nitrogênio para formar moléculas de N2 a 25 oC e 1 atm. 
D) O alinhamento de limalha de ferro em um campo magnético. 



 

11) Veja o esquema simplificado de uma célula combustível                                                                 (0,9 pt) 

 
 
Sabendo que células a combustível são, em princípio, baterias de funcionamento contínuo, que produzem 
corrente contínua pela combustão eletroquímica a frio de um combustível gasoso, assinale a alternativa 
verdadeira.                                                                                                                                        

A) Se o combustível for hidrogênio, a reação do cátodo será: H2 + 2H2O  →  2H3O
+ + 2e–.  

B) O cátodo é considerado o pólo negativo. 
C) Se o combustível for o hidrogênio, a reação global, que é acompanhada de liberação de calor, pode ser 

escrita  como: H2 + ½ O2  →  H2O. 
D) Considerando a reação: 2H+ + ½ O2  →  H2O, dois elétrons são requeridos para cada mol de O2. 

  
12) Considerando um sistema constituído por um cubo de gelo, indique a alternativa verdadeira.         (0,7 pt) 

A) O gelo se funde reversivelmente a 0oC, ∆E é zero para o processo. 
B) A fusão é um processo que diminui a energia do sistema mesmo que não exista variação na 

temperatura. 
C) ∆E para a fusão do gelo é diferente de zero.  
D) Durante a fusão do gelo há liberação de calor para a vizinhança. 

 
13) Com relação ao composto abaixo, os nomes dos grupos ligados ao carbono terciário são:            (0,7 pt) 

H3C CH2 CH2 CH

CH2

C

CH3

CH3

CH3

CH3

 
   A) etil, n-propil e isobutil.       B) metil, etil e n-propil.       C) etil, n-propil e s-butil.       D) etil, n-propil e t-butil 
 
14) Glutaraldeído é um germicida que substitui o formaldeído como agente esterilizante, por ser menos irritante 
aos olhos, nariz e pele. Linalol é um álcool utilizado como aromatizante, pois apresenta odor de lavanda. 
Marque a alternativa que corresponde, respectivamente, as estruturas do glutaraldeído e linalol.           (0,7 pt) 

CHO

CHO
O

OH
O

I II III IV  
 

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



 

15) Na produção industrial de panetones, adiciona-se um aditivo químico. Este aditivo é a glicerina (1,2,3-
triidroxipropano) e sua função é reter a umidade para que a massa não fique ressecada. Marque a alternativa 
que contém somente isômeros de posição da glicerina.                                                                              (0,9 pt) 
 

 
Dados que podem ser necessários para esta prova: 
 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

H 1      1,0 S 16 32,0 
C 6 12,0 Cl 17 35,5 
N 7 14,0 Ca 20 40,0 
O 8 16,0 Fe 26 56,0 
F 9 19,0 Cu 29 63,5 

Na 11 23,0 Zn 30 65,4 
Al 13 27,0 Br 35 80,0 
P 15 31,0 Pt 78  196,0 

 
 
 

 


