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1) O átomo 46X+3 é isóbaro do átomo 18Y, ambos
possuem a mesma quantidade de elétrons.
Qual o número atômico e o número de
neutros de X?
a)
b)
c)
d)
e)

18 e 28
18 e 46
21 e 25
15 e 46
21 e 46

5) Qual o volume de um balão contendo 38,0 g
de gás hélio, num dia em que a temperatura é
33°C, e a pressão do balão é 3,50 atm?
Dados: R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1; massa
molar do hélio = 4,0 g.mol-1.

2) A partir da análise da estrutura de Lewis,
assinale a opção que contém a geometria
molecular correta das espécies: NH3, CO2,
BF3, SO2, e CF4, respectivamente.
a) Trigonal plana, linear, piramidal, angular e
tetraédrica.
b) Piramidal, linear, piramidal, linear e
quadrado planar.
c) Piramidal, angular, trigonal plana, linear e
quadrado planar.
d) Piramidal, linear, trigonal plana, angular e
tetraédrica.
e) Trigonal plana, linear, tetraédrica,
piramidal e tetraédrica.
3) A hematita (Fe2O3) reage com monóxido de
carbono (CO) para formar ferro metálico (Fe)
e gás carbônico (CO2), segundo a equação
(não balanceada):

Fe2O3(s) + CO(g)

a) ácido: CO2; básico: CaO; anfótero: Al2O3
b) ácido: CaO; básico: CO2; anfótero: Al2O3
c) ácido: Al2O3; básico: CaO; anfótero: CO2
d) ácido: Al2O3; básico: CO2; anfótero: CaO
c) ácido: CO2; básico: Al2O3; anfótero: CaO

Fe(s) + CO2(g)

Qual a massa de ferro metálico e o volume de
gás carbônico que será produzido a partir de
1,5 kg de Fe2O3 nas condições normais de
temperatura e pressão?
(Dados - Massa molar: Fe = 56 g/mol, O = 16
g/mol, C = 12 g/mol; 1mol gás CNTP =
22,4L)
a) 112g de Fe e 72L de CO2.
b) 1050g de Fe e 132L de CO2.
c) 1500g de Fe e 448L de CO2.
d) 1050g de Fe e 630L de CO2
e) 1500g de Fe e 4500L de CO2
4) Classifique os seguintes óxidos como
óxido ácido, óxido básico ou óxido anfótero:
CO2; CaO; Al2O3:

a)
b)
c)
d)
e)

12 L
38 L
48 L
68 L
152 L

6) Calcule a variação de entalpia (∆H) da
oxidação de 1 mol de sacarose, segundo a
reação (não balanceada):
C12H22O11 + O2(g)  CO2(g) + H2O(l)
Dados: ∆Hf (kj/mol)
C12H22O11 = - 531,5; O2(g) = 0;
CO2(g) = - 94,1; H2O(l) = - 68,3
a)
b)
c)
d)
e)

+ 369,1
- 531,5
- 693,9
- 751,3
- 1.349

7) O gás hidrogênio pode ser obtido a partir do
metano é tratado com vapor d’água,
produzindo monóxido de carbono e
hidrogênio, segundo a equação:
CH4(g) + H2O(v) ↔
∆H = + 49,2 kcal/mol

CO(g)

+

3H2(g)

Com relação a essa reação em equilíbrio,
afirma-se que:
a) Um aumento na concentração de metano
desloca o equilíbrio químico no sentido de
formação da água.
b) Um aumento na concentração de
monóxido de carbono desloca o equilibrio
químico no sentido da formação de
hidrogênio.
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c) Uma diminuição na temperatura desloca o
equilíbrio no sentido da formação do
monóxido de carbono.
d) Um aumento na temperatura desloca o
equilíbrio no sentido da formação do
monóxido de carbono.
e) O aumento da pressão desloca o equilíbrio
para a formação de hidrogênio (maior
volume).
8) No processo de desintegração natural de
238
, pela emissão sucessiva de partículas
92U
alfa e beta, forma-se o 88Ra226. Os números de
partículas alfa e beta emitidas neste processo
são, respectivamente:
a) 1 e 1.
b) 2 e 2.
c) 2 e 3.
d) 3 e 2.
e) 3 e 3.
9)Indicar quais estruturas representam um
aldeído e um éster: (Jogos da Química Itália 2014/Fase regional/ Sociedade Italiana de
Química)

Indique o número de isômeros ópticos do
ácido tartárico: (Jogos da Química Itália 2013/ Fase regional/ Sociedade Italiana de
Química)
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Questões Analítico-expositiva
11) O prop-1-eno ao sofrer adição de HBr, produz
um composto X.
a) Escreva a estrutura e o nome do composto X.
b) Escreva as estruturas e os nomes dos
compostos orgânicos produzidos nas reações
do composto X com;
b.1) NaOH
b.2) NaOCH3
b.3) NaC≡CCH3
b.4) NaCN
b.5) NH3
12)Uma pilha em solução aquosa foi montada
usando eletrodos de:
Prata (Ag+ + e-  Ag, E° = + 0,80 V) e
Níquel (Ni2+ + 2e-  Ni, , E° = - 0,25 V).
Sobre a pilha montada, faça o que se pede a
seguir.
a) Escreva a equação global da pilha.

a) 1 e 2
b) l e 3
c) 2 e 3
d) l e 4
e) 3 e 4
10)
O
ácido
tartárico
(2,3dihidroxibutanodioico)
é
encontrado
principalmente nas uvas, mas também pode
ser encontrado no tamarindo. Tem sido
considerado um excelente acidulante natural,
biodegradável e oferece grandes vantagens na
área alimentícia, farmacêutica e industrial.

b) Determine o potencial-padrão E° da pilha e
indique qual eletrodo será o catodo e qual será
o anodo.
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