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Instruções: 

 O trabalho deverá ser feito em folha A4, ou folha de papel almaço.  

 Deverá conter capa com nome da instituição, nome e turma do estudante, título 

centralizado, data e cidade.   

 O trabalho deve conter as perguntas e as respostas de cada questão. 

 Cada questão tem o valor de 0,4 pontos. 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte desse 

trabalho. 

 Na resolução de cada questão deverá constar os cálculos ou as justificativas. 

 O trabalho deve ser feito sem rasura, sem dobras e com capricho. 

 Não serão corrigidos trabalhos apresentados com desdém. 

 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido 

seguidas. 

Bons estudos! 
 

Conteúdo: Ligações químicas e suas propriedades; Geometria e polaridade das moléculas. Interações 

intermoleculares. Propriedades dos materiais. Processos de separação. Tipos de dispersões.  Concentrações de 

soluções. Soluções: Propriedades coligativas, cálculo de concentrações, mistura de mesmo soluto e mistura com 

reação química (titulação). Tipos de reações. Balanceamento de reações de oxirredução e método de tentativa. 

Estequiometria. 

 

Questão 01 

(UFMG- Adaptada) As variações de entalpia envolvidas nas etapas de formação de NaCl(s) a 
partir dos átomos gasosos são: 

 
  Isso significa que: 
I.  Ao formar apenas os íons na forma gasosa absorve energia (+160,0 KJ/mol). 

 
II. Mas, para formar NaCl sólido, libera energia (-628,0 KJ/mol). 



 
Considere a afirmativa: 
“O que estabiliza o cloreto de sódio é a formação de octetos de elétrons de valência nos íons 
cloreto e sódio.” 
A partir das afirmativas I e II, indique se essa consideração é verdadeira ou falsa. 
Justifique. 
 

Questão 02 

 

(PUC-SP) Analise as propriedades físicas na tabela abaixo: 

 
Segundo os modelos de ligação química, A, B, C e D podem ser classificados, respectivamente, 

como: 

A) composto iônico, metal, substância molecular, metal. 
B) metal, composto iônico, composto iônico, substância molecular. 
C) composto iônico, substância molecular, metal, metal. 
D) substância molecular, composto iônico, composto iônico, metal. 
E) composto iônico, substância molecular, metal, composto iônico. 

 
Justifique. 
 

Questão 03 

Sejam dadas as seguintes moléculas: H2O, CO2, BCl3, CCl4, OF2, SF2, CH2O, PCl3, SiBr4 e 

CCl2Br2  

Desenhe as fórmulas de lews, geométricas e informe a geometria e a polaridade de cada uma. 

 

Questão 04 

I.  Uma substância polar tende a se dissolver em outra substância polar. Com base nesta regra, 

indique como será a mistura resultante após a adição de bromo (Br2) à mistura inicial de 

tetracloreto de carbono (CCl4) e água. 

a) Homogênea, com o bromo se dissolvendo completamente na mistura. 

b) Homogênea, com o bromo se dissolvendo apenas no CCL4 

c) Homogênea, com o bromo se dissolvendo apenas na água 

d) Heterogênea, com o bromo se dissolvendo principalmente no CCl4 

e) Heterogênea, com o bromo se dissolvendo principalmente na água. 

Justifique. 

 



II.  Sabendo-se que a densidade do CCL4 é maior em relação à da água, faça um desenho que 
mostre o aspecto da mistura citada no exercício anterior. 

Justifique. 

 

Questão 05 

Uma das propriedades que determina maior ou menor concentração de uma vitamina na urina é a 
sua solubilidade em água. 
a) Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Justifique. 
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                              Vitamina A                                                                                Vitamina C 
b) Dê uma justificativa para o ponto de fusão da vitamina C ser superior ao da vitamina A. 
 

Questão 06 

(Vunesp-2005) A ação capilar, a elevação de líquidos em tubos estreitos, ocorre quando existem 
atrações entre as moléculas do líquido e a superfície interior do tubo. O menisco de um líquido é 
a superfície curvada que se forma em um tubo estreito. Para a água em um tubo capilar de vidro, 
o menisco é curvado para cima nas bordas, forma côncava, enquanto que para o mercúrio as 
bordas do menisco possuem uma forma convexa. Levando em consideração as informações do 
texto e da figura,  

 
a) descreva as forças envolvidas na formação de meniscos;  
b) explique, com justificativas, a diferença na forma dos meniscos da água e do mercúrio quando 
em tubos de vidro estreitos. 
 

Questão 07 

A compreensão das interações intermoleculares é importante para a racionalização das 
propriedades físico-químicas macroscópicas, bem como para o entendimento dos processos de 
reconhecimento molecular que ocorrem nos sistemas biológicos. A tabela abaixo apresenta as 
temperaturas de ebulição (TE), para três líquidos à pressão atmosférica. 
 

 



 
Com relação aos dados apresentados na tabela acima, podemos afirmar que: 
a) as interações intermoleculares presentes na acetona são mais fortes que aquelas presentes na 
água.  
b) as interações intermoleculares presentes no etanol são mais fracas que aquelas presentes na 
acetona.  
c) dos três líquidos, a acetona é o que apresenta ligações de hidrogênio mais fortes.  
d) a magnitude das interações intermoleculares é a mesma para os três líquidos.  
e) as interações intermoleculares presentes no etanol são mais fracas que aquelas presentes na 
água 
 
Justifique. 
 

Questão 08 

O gráfico a seguir foi construído com dados dos hidretos dos elementos do grupo 16. Com base 
neste gráfico, são feitas as afirmações seguintes. 
 
 

 
 
 
I — Os pontos P, Q, R e S no gráfico correspondem aos compostos H2Te, H2S, H2Se e H2O, 
respectivamente. 
II — Todos estes hidretos são gases a temperatura ambiente, exceto a água, que é líquida.  
III — Quando a água ferve, as ligações covalentes se rompem antes das intermoleculares. 
 
Das três afirmações apresentadas,  
a) apenas I é verdadeira.  
b) apenas I e II são verdadeiras.  
c) apenas II é verdadeira.  
d) apenas I e III são verdadeiras.  
e) apenas III é verdadeira. 

 
Justifique. 
 
 
 

Questão 09 

Considere o quadro a seguir: 



 
 
a) A = solução verdadeira; B = suspensão; C = solução coloidal.  
b) A = suspensão; B = solução coloidal; C = solução verdadeira.  
c) A = solução coloidal; B = solução verdadeira; C = suspensão.  
d) A = solução coloidal; B = suspensão; C = solução verdadeira.  
e) A = solução verdadeira; B = solução coloidal; C = suspensão. 
 
Justifique. Explique também o Efeito Tyndall. 
 

Questão 10 

(Fei) Associar os métodos (indicados na coluna A) que devem ser utilizados para separar as 
misturas (indicadas na coluna B): 

 
Apresente e explique outros métodos de separação. Dê exemplos em cada um. 
 

Questão 11 

(ENEM) Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de 
remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido 
da castanha-de-caju (LCC). A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e 
suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para 
retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. 
KIFFER, D. Novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e castanha-de-caju. Disponível em: www.faperj.br. 
Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado). 

 

Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente, 
a) flotação e decantação. 
b) decomposição e centrifugação. 
c) floculação e separação magnética. 
d) destilação fracionada e peneiração. 
e) dissolução fracionada e magnetização. 
 
Justifique. 
 
 

Questão 12 



(ENEM) Ao colocar um pouco de açúcar água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-
se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. 
Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente; por exemplo, a água é um 
solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa 
citação. 

 
(Foto: Disponível em: www.sobiologia.com.br. Acesso em 27 abr. 2010.) 
 
Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 g de sacarose (massa 
molar igual a 342 g/mol) para uma xícara de 50 mL do líquido. Qual é a concentração final em 
mol/L de sacarose nesse cafezinho? 
a) 0,02 
b) 0,2 
c) 2 
d) 200 
e) 2000 
 
Justifique. 
 

Questão 13 

(ENEM) A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por isso é utilizada 
como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 
1,0 mg/L. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem desencadear 
hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas 
exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um 
medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com 
concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5,0 L, será 
submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume 
da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo, pela via intravenosa, de 
maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante?  
a) 1,0 mL.  
b) 1,7 mL.  
c) 2,7 mL.  
d) 4,0 mL.  
e) 6,7 mL. 
 
Justifique. 
 

Questão 14 

(ENEM) A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais 
rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que 
não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso 
que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. 
Para a sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de 
uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa.  
 



I. A vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos e isso se 
deve:  
a) à pressão no seu interior, que é igual à pressão externa.  
b) à temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local.  
c) à quantidade de calor adicional que é transferida à panela.  
d) à quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula.  
e) à espessura da sua parede, que é maior que a das panelas comuns.  
 
Justifique. 
 
II. Se, por economia, abaixarmos o fogo sob uma panela de pressão logo que se inicia a saída de 
vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento:  
a) será maior porque a panela “esfria”.  
b) será menor, pois diminui a perda de água.  
c) será maior, pois a pressão diminui.  
d) será maior, pois a evaporação diminui.  
e) não será alterado, pois a temperatura não varia. 
 
Justifique. 
 

Questão 15 

(ENEM) A cal (óxido de cálcio, CaO), cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de 
baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum 
em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de 
parasitas. Essa aplicação, também chamada de caia-ção, gera um problema: elimina 
microrganismos benéficos para a árvore.  
(Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 1 abr. 2010 - adaptado) 
A destruição do microambiente, no tronco de árvores pintadas com cal, é devida ao processo de:  
a) difusão, pois a cal se difunde nos corpos dos seres do microambiente e os intoxica.  
b) osmose, pois a cal retira água do microambiente, tornando-o inviável ao desenvolvimento de 

microrganismos.  
c) oxidação, pois a luz solar que incide sobre o tronco ativa fotoquimicamente a cal, que elimina 

os seres vivos do microambiente.  
d) aquecimento, pois a luz do Sol incide sobre o tronco e aquece a cal, que mata os seres vivos 

do microambiente.  
e) vaporização, pois a cal facilita a volatilização da água para a atmosfera, eliminando os seres 

vivos do microambiente. 
 
Justifique. 
 

Questão 16 

I. Aquecendo água destilada, numa panela aberta e num local onde a pressão ambiente é 0,92 
atm, a temperatura de ebulição da água:  
a) será inferior a 100 °C  
b) depende da rapidez do aquecimento  
c) será igual a 100 °C  
d) é alcançada quando a pressão máxima de vapor saturante for 1atm.  
e) será superior a 100 °C 
 
Justifique. 
 
 
II. (UFMG) Num congelador, há cinco formas que contém líquidos diferentes, para fazer gelo e 
picolés de limão. Se as fôrmas forem colocadas, ao mesmo tempo, no congelador e estiverem, 
inicialmente, com a mesma temperatura, vai congelar-se primeiro a fôrma que contém 500ml de:  



a) água  
b) solução, em água, contendo 50ml de suco de limão.  
c) solução, em água, contendo 100ml de suco de limão.  
d) solução, em água, contendo 50ml de suco de limão e 50g de açúcar.  
e) solução, em água, contendo 100ml de suco de limão e 50g de açúcar. 
 
Justifique. 
 

Questão 17 

(Fuvest) Se adicionarmos 80 mL de água a 20 mL de uma solução 0,1 mol/L de hidróxido de 
potássio, obteremos uma solução de concentração em quantidade de matéria igual a:  
a) 0,010  
b) 0,020 
c) 0,025  
d) 0,040  
e) 0,050 
 
Justifique. 
 

Questão 18 

Sobre uma bancada de laboratório foi encontrado um frasco de solução com a etiqueta borrada, a 
única informação possível de se identificar era de que se tratava de uma solução de H2SO4(aq). 
Para identificar a concentração dessa solução, separou-se uma alíquota de 10 mL de H2SO4(aq), 
que foi titulado com uma solução NaOH(aq) 1mol/L, sendo gastos 15 mL dessa base. Assinale a 
alternativa que informa CORRETAMENTE a concentração da solução de H2SO4(aq) contida no 
frasco.  
a) 3 mol/L  
b) 0,75 mol/L  
c) 1,5 mol/L  
d) 2 mol/L  
e) 1 mol/L 

 
Justifique. 
 

 

Questão 19 

(UDESC SC) O conceito de reação química está associado à idéia de transformação, ou seja, à 

produção de novos materiais, ou de novas substâncias químicas. As reações químicas são 

representadas por meio de equações químicas e podem ser definidas e classificadas segundo 

diferentes critérios. 

De acordo com o tipo de substância envolvida na reação química, pode-se classificá-las em: 

(1) reações de síntese ou adição.  

(2) reações de análise ou decomposição. 

(3) reações de dupla troca. 

(4) reações de simples troca ou deslocamento. 

 

Analise os exemplos de reações químicas dados a seguir, classificando-os de acordo com o 

critério acima.  

I. O excesso de acidez estomacal (azia) pode ser combatido com o uso de leite de 

magnésia, que reage com o ácido clorídrico existente no suco gástrico do estômago, 

neutralizando esse ácido OH2MgCHC2)OH(Mg 222   . (____________________) 



II. O oxigênio e o hidrogênio liquefeitos são os combustíveis líquidos mais comuns usados 

para impulsionar os foguetes, pela expulsão dos gases de combustão, gerados pela 

reação entre o hidrogênio com o oxigênio  OH2OH2 222  . (____________________) 

III. O ferro reage com o sulfato de cobre, formando o sulfato de ferro e o cobre  

CuFeSOCuSOFe 44  . (____________________)  

IV. O fermento químico, também conhecido como carbonato ácido de amônio, quando 

misturado à massa de bolo e, depois de aquecido, reage produzindo gás dentro da massa, 

o que deixa o bolo fofo e crescido )q(2)q(2)q(3)s(324 COOHNH2CO)NH(  . 

(____________________)  

Assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta de classificação das reações 

químicas, de cima para baixo. 

a) análise ou decomposição; simples troca ou deslocamento; dupla troca; síntese ou adição 

b) síntese ou adição; dupla troca; simples troca ou deslocamento; análise ou decomposição 

c) síntese ou adição; análise ou decomposição; dupla troca; simples troca ou deslocamento 

d) dupla troca; simples troca ou deslocamento;  adição ou síntese; análise ou decomposição 

e) dupla troca; síntese ou adição; simples troca ou deslocamento; análise ou decomposição 

 

Questão 20 

(ENEM) 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) 2,0×10−1 mol.  
c) 8,0×10−1mol.  
d) 8,0×10−4 mol.  
e) 5,0×10−3 mol. 

 
Justifique. 
 

Questão 21 

(ENEM) Os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. A azia 
pode ser descrita como uma sensação de queimação no estômago, provocada pelo 
desbalanceamento do pH estomacal (excesso de ácido clorídrico). Um dos antiácidos comumente 
empregados no combate à azia é o leite de magnésia. O leite de magnésia possui 64,8 g de 
hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) por litro da solução. Qual a quantidade de ácido neutralizado 
ao se ingerir 9 mL de leite de magnésia?  
Dados: Massas molares (em g mol-1): Mg= 24,3; CI=35,4; O=16; H=1.  
a) 20 mol  
b) 0,58 mol  
c) 0,2 mol  
d) 0,02 mol  
e) 0,01 mol 

 
Justifique. 
 



Questão 22 
Faça o balanceamento das equações a seguir pelo método das tentativas: 

a) BaO + As2O5  Ba3(AsO4)2 

b) H2 + O2  H2O  

c) Al(OH)3 + H4SiO4  Al4(SiO4)3 + H2O 

d) Cu(OH)2 + H4P2O7  Cu2P2O7 + H2O 

e) FeS2 + O2   Fe2O3 + SO2 

f) Fe2(SO4)3 + H2O + SO2  Fe2SO4 + H2SO4 

g) H20 + CO2  H2CO3 

h) Fe3O4 + HBr  FeBr2 + FeBr3 + H2O 

i) SO3 + KOH  K2SO4 + H2O 

j) C2H5OH + O2  CO2 + H2O 

k) C6H6 + O2  CO2 + H2O 

 

Questão 23 
Acerte os coeficientes pelo método da oxirredução, utilize o método das tentativas apenas para a 
complementação do balanceamento. Indique o agente oxidante e o agente redutor em cada caso. 

 
 

 

Questão 24 
(ENEM) Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, 
carregamos vários deles junto ao nosso corpo; elas estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, 
rádios, celulares etc. As semirreações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de 
prata.  

 
Pode-se afirmar que esta pilha:  
a) é uma pilha ácida.  
b) apresenta o óxido de prata que perde elétrons.  
c) apresenta o zinco como o agente oxidante.  
d) tem como reação da célula a seguinte reação  

 
e) apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de Ag2O para o Zn. 

 
Justifique. 
 
 



Questão 25 

Faça um mapa conceitual, esquematizando os principais conceitos e/ou cálculos em: 
a) Ligações químicas e interações intermoleculares. 
b) Tipos de dispersões. 
c) Processos de separação. 
d) Cálculos de concentração e mistura de soluções, com e sem reação química. 
e) Propriedades coligativas. 
f) Tipos de reações. 
g) Estequiometria e balanceamento de reações de oxirredução. 

 
 
 

 

Abraços, Gabi! 

 



 


