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QUESTÕES 

1. Os refrigerantes têm-se tornado cada vez mais o alvo de 

políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido 

fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral 

que e o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é 

um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de 

desmineralização dentária, perda de minerais em razão da 

acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do 

dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela 

presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme (placa 

bacteriana), provocando a desmineralização do esmalte 

dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 

minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o 

dente. A equação química seguinte representa esse processo: 

 

  

Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes 

diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização 

dentária, devido ao aumento da concentração de 

A) OH-, que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio 

para a direita. 

B) H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o 

equilíbrio para a direita. 

C) OH-, que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio 

para a esquerda. 

D) H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o 

equilíbrio para a esquerda. 

E) Ca2+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o 

equilíbrio para a esquerda. 

___________________________________________________ 

2. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como 

antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em 

trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no 

clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de 

oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido 

decompõe-se, conforme a equação a seguir: 

  

 

   

De acordo com a estequiometria da reação descrita, a 

quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir 

completamente com 20,0 mL de uma solução 0,1 mol/L de 

peróxido de hidrogênio é igual a 

A) 2,0×100 mol. 

B) 2,0×10-3 mol. 

C) 8,0×10-1 mol. 

D) 8,0×10-4 mol. 

E) 5,0×10-3 mol. 

___________________________________________________ 

3. Conversores catalíticos de automóveis são utilizados para 

reduzir a emissão de poluentes. Os gases resultantes da 

combustão do motor e o ar passam por substâncias 

catalisadoras que aceleram a transformação de monóxido de 

carbono (CO) em dióxido de carbono (CO2) e a decomposição 

de óxidos de nitrogênio (genericamente (NxOy) em gás 

nitrogênio (N2) e gás oxigênio (O2). Em relação ao uso de 

catalisadores e as substâncias citadas no texto, são feitas as 

seguintes afirmações: 

 

I - As reações de decomposição dos óxidos de nitrogênio a gás 

oxigênio e a gás nitrogênio ocorrem com variação no número 

de oxidação das espécies. 

II - O CO2 é um óxido ácido que quando reage com a água 

forma o ácido carbônico. 

III - Catalisadores são substâncias que iniciam as reações 

químicas que seriam impossíveis sem eles, aumentando a 

velocidade e também a energia de ativação da reação. 

IV - O monóxido de carbono é um óxido básico que ao reagir 

com a água forma uma base. 

V - A molécula do gás carbônico apresenta geometria espacial 

angular. 

 

Das afirmativas feitas estão corretas apenas: 

A) I e II. 

B) II e V. 

C) III e IV. 

D) I, III e V. 

E) II, IV e V 

___________________________________________________ 

4. O óxido nitroso (N2O(g)), também conhecido como gás 

hilariante, foi o primeiro anestésico utilizado em cirurgias. 
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Hoje, também pode ser utilizado na indústria automobilística 

para aumentar a potência de motores de combustão interna. 

Abaixo, está representada uma possibilidade da estrutura de 

Lewis dessa molécula. 

 

 

 

De acordo com a fórmula apresentada, marque a opção que 

descreve CORRETAMENTE as ligações existentes no N2O. 

A) Duas ligações covalentes, sendo uma dupla e uma simples. 

B) Duas ligações covalentes simples. 

C) Uma ligação iônica e duas ligações covalentes simples. 

D) Duas ligações iônicas. 

E) Duas ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. 

___________________________________________________ 

5. Quando soluções aquosas de sulfeto de sódio e de nitrato de 

prata são misturadas observa-se uma lenta turvação da 

mistura, que com passar do tempo é sedimentada na forma de 

um precipitado preto. Qual das equações químicas abaixo é 

mais indicada para descrever a transformação química que 

ocorre? 

A) Na2S+2 AgNO3 2NaNO3 + Ag2S 

B) Na+ (aq) + NO3 (aq) NaNO3 (s) 

C) S - 2 (aq) + 2 Ag + (aq) Ag2S (s) 

D) 2Na + (aq) + S -2 (aq) + 2Ag + (aq) +2NO3(aq) 

2NaNO3 (s) + Ag2S (s) 

E) Na2S+2 AgNO3 2NaNO3 + Ag2S↓ 

___________________________________________________ 

6. Considere as seguintes caracterizações do átomo: 

 

I - partícula maciça com carga positiva incrustada de elétrons. 

II - partícula descontínua com eletrosfera dividida em níveis 

de energia. 

III - partícula formada por núcleo positivo com elétrons 

girando ao seu redor na eletrosfera. 

IV - partícula maciça indivisível e indestrutível. 

 

Nesse contexto, assinale a opção que melhor representa a 

evolução cronológica dessas caracterizações. 

A) I, IV, III e II. 

B) I, IV, II e III. 

C) IV, I, III e II. 

D) IV, III, I e II. 

E) III, IV, I e II. 

___________________________________________________ 

7. A cinética química estuda as velocidades das reações 

químicas, a rapidez com que os reagentes são consumidos e os 

produtos são formados, o modo como as velocidades de 

reação respondem a mudanças das condições ou à presença de 

um catalisador e a identificação das etapas pelas quais passa 

uma reação. Ao se estudarem processos biologicamente 

importantes, nota-se que um processo que parece ser lento 

pode ser o resultado de muitas etapas rápidas. Processos 

fotobiológicos, tais como os responsáveis pela fotossíntese e 

pelo lento desenvolvimento de uma planta, podem ocorrer em 

cerca de 1 ps. O efeito da ligação de um neurotransmissor 

ocorre após, aproximadamente, 1 ms. Uma vez que o gene 

tenha sido ativado, uma proteína pode surgir em mais ou 

menos 100 s. Em uma visão mais abrangente, algumas das 

equações de cinética química são aplicáveis ao 

comportamento de populações inteiras de organismos. Essas 

sociedades mudam em escalas de tempo de 107-109 s. 

  

A velocidade inicial de uma reação química é definida de 

acordo com a seguinte fórmula: r0=k[X0]a, em que r0 é a 

velocidade inicial da reação, X0 é a concentração inicial de 

uma espécie X e o valor a, a ordem da reação que tem 

constante de velocidade igual a k. 

  

Pode-se obter um gráfico linear do logaritmo decimal da 

velocidade inicial versus o logaritmo decimal da concentração 

inicial do reagente, por meio da seguinte expressão: 

  

log10 r0=k+a log10[X0]. 

  

A tabela abaixo mostra dados da concentração e da velocidade 

inicial de reação de uma 

espécie X. 
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A partir das informações acima, acerca das reações químicas, 

assinale a opção correta: 

A) As reações de segunda ordem apresentam 1/4 da 4 

velocidade inicial das reações de primeira ordem. 

B) As velocidades das reações químicas aumentam à medida 

que a temperatura aumenta. 

C) Em temperaturas mais altas, as colisões entre moléculas 

diminuem. 

D) O estado físico dos reagentes não altera a velocidade de 

uma reação química. 

E) As velocidades das reações químicas decaem com o 

aumento da temperatura. 

___________________________________________________ 

8. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores 

de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e 

também o seu congelamento, quando comparada com a da 

água pura? 

A) Porque a água mais o aditivo formam uma solução que 

apresenta pontos de ebulição e de fusão maiores que os da 

água pura. 

B) Porque a solução formada (água + aditivo) apresenta 

pressão de vapor maior que a água pura, o que causa um 

aumento no ponto de ebulição e de fusão. 

C) Porque o aditivo reage com a superfície metálica do 

radiador, que passa então a absorver energia mais 

eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e 

de fusão quando comparados com a água pura. 

D) Porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução 

formada com relação à água pura, causando um aumento do 

ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. 

E) Porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, 

causando uma diminuição do ponto de fusão e de ebulição. 

___________________________________________________ 

9. A temperatura de ebulição de uma substância depende, 

entre outros fatores, das interações intermoleculares existentes 

entre suas moléculas. 

Analise a estrutura destes três compostos, cujas massas 

molares são aproximadamente iguais: 

 

I) CH3COOH ácido acético (60 g/mol) 

II) CH3CH2CH2OH propanol (60 g/mol) 

III) CH3CH2CHO propanal (58 g/mol) 

 

A partir dessas informações, assinale a alternativa em que 

esses três compostos estão apresentados de acordo com a 

ordem decrescente de suas respectivas temperaturas de 

ebulição. 

A) I > II > III. 

B) I > III > II. 

C) II > I > III. 

D) III > I > II. 

E) III > II > I. 

___________________________________________________ 

10. Durante a realização de uma titulação, a solução cuja 

concentração é desconhecida deve ser adicionada a um 

equipamento laboratorial específico. O nome desse 

equipamento é: 

A) Erlenmeyer 

B) Bureta 

C) Proveta 

D) Balão de destilação 

E) Condensador 

 

 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 B 2 D 3 A 4 E 5 C  
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