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01) Veja o esquema de tratamento de água abaixo e assinale a alternativa verdadeira                              (0,9 pt) 

 

 
A) O sulfato de alumínio é um agente floculante constituído de uma mistura de cal e cloro. 
B) A floculação é um método de separação do tipo sólido-líquido. 
C) O método de decantação sempre tem que ser seguido de uma floculação. 
D) Carvão ativado, areia e cascalho são componentes da água da represa que foram acumulados após a 

decantação. 
 
02) Grandes quantidades de uréia, água, sais de potássio e de sódio se acumulam no sangue quando os rins 
não funcionam normalmente. Com relação a essas espécies químicas, pode-se afirmar:                          (0,7 pt) 

A) a uréia é um óxido.                                                      C) o potássio com água pode formar uma base. 
B) geralmente o sódio é uma substância básica.             D) potássio com hidrogênio pode formar um ácido. 

 
03) Para que uma experiência tenha valor cientifico é necessário seguir um conjunto de etapas que abranjam 
todas as condições do experimento. Com relação às etapas que fazem parte do método cientifico assinale a 
alternativa correta:                                                                                                                                        (0,7 pt) 

A) O problema a investigar depende antes da elaboração das hipóteses. 
B) Após a execução das experiências, podem-se notar quais as regularidades observadas e, a partir delas, 

enunciar uma lei. 
C) As observações só podem ser qualitativas. 
D) Nenhuma teoria depois de criada pode ser modificada ou adaptada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



04) Analisando o seguinte esquema da respiração humana e considerando os conceitos de substâncias e 
misturas, assinale a alternativa correta.                                                                                                        (0,9 pt) 
 

 
 

A) O dióxido de carbono e oxigênio inspirado constitui uma mistura heterogênea. 
B) O dióxido de carbono e o oxigênio são substâncias compostas. 
C) Pela respiração dos tecidos ocorre a liberação de dióxido de carbono. 
D) Na expiração, além do dióxido de carbono e oxigênio, também ocorre liberação do gás nitrogênio. 
 

05) O que você faria se pudesse ficar invisível? Vá pensando, porque isso pode acontecer logo. Nos EUA 
fizeram um objeto sumir da tela de um radar no laboratório. O segredo é cobrir o objeto com um manto especial, 
revestido de milhares de pequenos pedaços de cobre, tipo um chip de computador. Pode-se afirmar 
corretamente que o cobre é:                                                                                                                           (0,4 pt) 

A) mais duro que o diamante.            C) possuidor de densidade maior que o mercúrio. 
B) brilhante e opaco.                          D) alotrópico da prata. 

 
06) Analise os seguintes fatos:                                                                                                                        (0,7 pt) 
 
     I) A mudança de estado físico da matéria ocorre devido à ação da temperatura e pressão. 
    II) O gelo-seco é uma mistura de gases solidificados e seu nome é devido ao fato de não molhar as paredes 

que o contém. 
   III) No estado líquido, as moléculas têm maior força de coesão do que no estado sólido. 
  IV) A água no estado líquido forma uma película, devido a uma maior força de coesão entre estas moléculas, 
       permitindo que pequenos corpos ou insetos flutuem. 
 
Pode-se afirmar que está(ão) correto(s) apenas o(s) fato(s): 

A) I e IV.          B) II e III.          C) II e IV.          D) I. 
 
07) Com relação aos estados físicos da matéria faça a correlação da 1a coluna com a 2a coluna e assinale a 
alternativa correta de cima para baixo.                                                                                                          (0,4 pt) 
 
       I. Forma e volume constantes                               (   ) vapor da água 
      II. Forma e volume variáveis                                  (   ) vinho 
     III. Forma variável e volume constante                   (   ) cristal de pedra 

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

 



08) Com relação a teoria e estrutura atômica quais as afirmativas abaixo estão corretas:                           (0,7 pt) 
 
   I – Segundo Thomsom o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva maciça, incrustada de elétrons 

(negativos), modelo conhecido como “pudim com passas”. 
  II – Rutherford observou em seus experimentos sobre o átomo que a maioria das partículas alfa sofriam 

desvios da trajetória inicial quando incididas em uma fina folha de ouro. 
 III – Rutherford elaborou um modelo de átomo semelhante a de um minúsculo sistema planetário onde os  
        elétrons se distribuem ao redor do núcleo e até hoje é aceito como o modelo mais correto para descrever o  
        átomo. 
IV – Bohr estudou espectros de emissão do hidrogênio e propôs que os elétrons ocupam órbitas especificas 

com energia definida. 
A alternativa correta é:   A) I e II.           B) III e IV.            C) II e III.            D) I e IV. 

 
09) No Brasil a maior quantidade de energia elétrica produzida provém de usinas hidrelétricas. Tem-se também 
utilizado energia produzida em usinas termoelétricas e em menor escala a energia eólica. Com relação à 
energia e seus conceitos, complete as sentenças abaixo:                                                                            (0,9 pt) 
 
Nas usinas hidrelétricas, a energia ___________ (I) tem como fonte principal a energia proveniente da queda 
de água represada a uma certa altura. A energia _______________ (II) que a água tem na parte alta da represa 
é transformada em energia ___________ (III) que faz com que as pás da turbina girem, acionando o eixo 
gerador, produzindo energia ____________ (IV). 
Energia eólica é produzida pela transformação da energia _____________ (V) em energia ____________ (VI). 
 

A) A) I - elétrica,  II - potencial, III - cinética, IV - eólica,    V - cinética,   VI - elétrica. 
B) B) I - elétrica,  II - potencial, III - cinética, IV - elétrica, V - cinética,    VI - elétrica. 
C) C) I - elétrica,  II - potencial, III - elétrica, IV - eólica,    V - potencial, VI - elétrica. 
D) D) I - cinética, II - potencial, III - elétrica, IV - eólica,    V - cinética,   VI - elétrica. 
 

10) À medida que a população humana cresce as agressões ao meio ambiente vem aumentando. A agricultura 
e a indústria moderna têm gerado muitas substâncias prejudiciais ao meio ambiente e a química está no centro 
dos esforços para diminuir a poluição, a contaminação dos rios e mares, surgindo assim a “química verde”. 
Pode-se afirmar que alguns dos princípios que fazem parte da química verde são:                                     (0,4 pt) 
 
   I) Quando possível, devemos usar substâncias comuns e seguras. 
  II) Quando for técnica e economicamente viável, as matérias-primas usadas para os processos químicos 

devem ser provenientes de estoques com suprimentos renováveis.  
 III) É melhor evitar os rejeitos do que tratá-los ou limpá-los depois de criados.  
 IV) As substâncias geradas devem possuir pouca ou nenhuma toxicidade a saúde humana e ao ambiente. 
 
 Pode-se afirmar que estão corretos os itens: 

A) A) I, III e IV.      B) III e IV.       C) apenas IV.       D) Todos os itens. 
 

11) À medida que os cientistas começaram a desenvolver métodos para uma investigação mais detalhada da 
natureza da matéria, o átomo, que se supunha indivisível, começou a mostrar sinais de ser uma estrutura mais 
complexa, sendo composto de partículas subatômicas. Com relação à teoria e estrutura atômica assinale a 
alternativa correta.                                                                                                                                          (0,4 pt) 

A) O isótopo de carbono-14 é o mais abundante na crosta terrestre e não é radioativo. 
B) Isótopos apresentam mesmo número de massa. 
C) A maioria dos elementos químicos é constituída por dois ou mais isótopos.  
D) O número atômico representa a soma do número de cargas positivas e negativas do átomo. 

 
12) Muitas substâncias químicas fazem parte do nosso dia-a-dia, como a substância formada por uma molécula 
composta de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, cuja fórmula é H2O, que tem como característica a 
de dissolver numerosas substâncias. Com relação a representação química das substâncias, faça a correlação 
da 1a coluna com a da 2a coluna e assinale a alternativa que indica a ordem correta de cima para baixo. (0,9 pt) 

   I. Cloreto de sódio (NaCl)                             (  ) Adicionado ao refrigerante para melhorar o sabor. 
  II. Gás carbônico (CO2)                                 (  ) Indispensável à vida humana. 
 III. Hidróxido de sódio (NaOH)                       (  ) Utilizado para limpar e tratar as superfícies metálicas.  
 IV. Ácido clorídrico (HCl)                                (  ) Usado na fabricação de sabões. 
 

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



13) Os acidentes mais comuns em laboratório geralmente envolvem queimaduras com reagentes químicos 
diversos. Com relação aos primeiros socorros adequados para cada tipo de queimadura, marque verdadeiro (V) 
ou falso (F) para as afirmativas e assinale a alternativa correta, de cima para baixo.                                   (0,9 pt) 
 
(    ) Queimaduras graves causadas por chama ou objetos aquecidos, devem ser cobertas com gaze 

esterilizada umedecida com solução aquosa de carbonato de sódio (Na2CO3) a 5%.  
(    ) Queimaduras químicas devem ser lavadas com grande quantidade de água fria por pelo menos 10 

minutos. A água fria diminui o dano causado à pele. 
(    ) Na queimadura por ácidos, deve-se lavar com água em abundância e, em seguida com bicarbonato de 

sódio (NaHCO3) e depois novamente com água. 
(    ) Na queimadura por álcalis, deve-se lavar com água abundantemente, tratar com ácido forte e novamente 

com água, para diluir o ácido. 
 
    A) F, V, F, V.            B) F, V, V, F.             C) V, V, V, F.              D) V, F, F, V. 
 

 
14) Considerando que em todo fenômeno químico ocorre uma reação química e que uma equação química é 
sua representação, assinale a alternativa em que a equação química não está balanceada.                      (0,7 pt) 
 

A) 2H2(g)  +  O2(g)  →  2H2O(l)                         C) SO2(g)  +  H2O(l)  →  H2SO4(aq) 

B) CH4(g)  +  2O2(g)  →  CO2(g)  +  2H2O(v)      D) NaCl(aq)  +  AgNO3(aq)  →  AgCl(s)  +  NaNO3(aq) 

 
15) O papel que você está usando para fazer esta prova vem da celulose, que é obtida de um(a)          (0,4 pt) 
 

A) material que possui ponto de ebulição definido.   
B) substância eutética. 
C) mistura heterogênea produzida pela natureza.        
D) mistura homogênea com ponto de fusão definido.        
 
 
Dados que podem ser necessários nesta prova: 
 
Elemento Número 

Atômico 
Elemento Número 

Atômico 
Elemento Número 

Atômico 
H 1 Al 13 Cu 29 
C 6 S 16 Ag 47 
N 7 Cl 17 Au 79 
O 8 K 19 Hg 80 
Na 11 Ca 20 --- --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


