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SEMANA 1 – CONTENÇÃO COVID-19 
MATERIAL EXTRA FÍSICA E QUÍMICA 

DATA: 20/03/2020 
 

 
FÍSICA 
 

1. (G1 - ifpe)  Para medirmos a temperatura de um objeto, utilizamos principalmente 3  escalas termométricas: Celsius ( C),  

Fahrenheit ( F)  e Kelvin (K).  A relação entre elas pode ser vista no quadro abaixo.  

 

 
 

Utilizando a escala como referência, podemos dizer que 0 C  e 50 C  equivalem, em Kelvin, a   

a) 212  e 273.     
b) 273  e 373.     
c) 212  e 32.      
d) 273  e 37.     
e) 273  e 323.     
  
2. (Cesgranrio)  Duas escalas termométricas E1 e E2 foram criadas. Na escala E1, o ponto de fusão do gelo sob pressão de 1 atm 

(ponto de gelo) corresponde a + 12 e o ponto de ebulição da água sob pressão de 1 atm (ponto de vapor) corresponde a + 87. 

Na escala E2, o ponto de gelo é + 24. Os números x e y são, respectivamente, as medidas nas escalas E1 e E2 correspondentes a 

16 ºC. Se os números 16, x e y formam, nessa ordem, uma Progressão Geométrica, o ponto de vapor na escala E2 é  

a) 120    
b) 99    
c) 78    
d) 64    
e) 57    
  
3. (Ufal)  Considere uma escala termométrica X tal que, sob pressão normal, ao ponto de fusão do gelo faça corresponder o 

valor - 20° X e ao ponto de ebulição da água o valor 180° X. Uma queda de temperatura de 5° C corresponde na escala X a  

a) 16    
b) 12    
c) 10    
d) 8    
e) 5    
  
4. (Fatec)  Numa aula de laboratório do curso de Soldagem da FATEC, um dos exercícios era construir um dispositivo 
eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos, de mesmo comprimento e soldadas entre si, formando o 
que é chamado de “lâmina bimetálica”. 
Para isso, os alunos fixaram de maneira firme uma das extremidades enquanto deixaram a outra livre, conforme a figura. 
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Considere que ambas as lâminas estão inicialmente sujeitas à mesma temperatura 0T ,  e que a relação entre os coeficientes de 

dilatação linear seja A B.α α  

 
Ao aumentar a temperatura da lâmina bimetálica, é correto afirmar que  
a) a lâmina A e a lâmina B continuam se dilatando de forma retilínea conjuntamente.    
b) a lâmina A se curva para baixo, enquanto a lâmina B se curva para cima.    
c) a lâmina A se curva para cima, enquanto a lâmina B se curva para baixo.    
d) tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para baixo.    
e) tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para cima.    
  
5. (Mackenzie)  Um cubo regular homogêneo de aresta 20,0 cm  está inicialmente a 20,0 C.  O coeficiente de dilatação linear 

médio do material com que foi fabricado é 5 12,00 10 C .− −   Aquecendo-se uniformemente o cubo com uma fonte de calor 

constante durante 50,0 s,  a temperatura se eleva para 120,0 C.  A dilatação ocorrida em uma das superfícies do cubo é  

a) 1 24,00 10 cm−     

b) 1 28,00 10 cm−     

c) 1 212,0 10 cm−     

d) 1 216,0 10 cm−     

e) 1 220,0 10 cm−     

  
6. (Pucrj)  Uma placa de vidro possui as dimensões de  
 
1,0 m 1,0 m 1,0 cm    

 

quando está à temperatura ambiente. Seu coeficiente de dilatação linear é 6 19 10 C .− −   

 

Se a placa sofrer uma variação de temperatura de 10 C,  de quanto será a variação de volume da placa, em 3cm ?   

a) 117,3 10−     

b) 77,3 10−     

c) 39,0 10−     

d) 19,0 10−     
e) 2,7     
  
7. (Udesc)  Uma placa de alumínio com um furo circular no centro foi utilizada para testes de dilatação térmica. Em um dos 
testes realizados, inseriu-se no furo da placa um cilindro maciço de aço. À temperatura ambiente, o cilindro ficou preso à placa, 
ajustando-se perfeitamente ao furo, conforme ilustra a figura abaixo. 
 

 
 
O valor do coeficiente de dilatação do alumínio é, aproximadamente, duas vezes o valor do coeficiente de dilatação térmica do 

aço. Aquecendo-se o conjunto a 200 C,  é correto afirmar que:  

a) o cilindro de aço ficará ainda mais fixado à placa de alumínio, pois, o diâmetro do furo da placa diminuirá e o diâmetro do 
cilindro aumentará.    
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b) o cilindro de aço soltar-se-á da placa de alumínio, pois, em decorrência do aumento de temperatura, o diâmetro do furo 
aumentará mais que o diâmetro do cilindro.    

c) não ocorrerá nenhuma mudança, pois, o conjunto foi submetido à mesma variação de temperatura.    
d) o cilindro soltar-se-á da placa porque sofrerá uma dilatação linear e, em função da conservação de massa, ocorrerá uma 

diminuição no diâmetro do cilindro.    
e) não é possível afirmar o que acontecerá, pois, as dimensões iniciais da placa e do cilindro são desconhecidas.    
  
8. (Mackenzie)   

 
 
O gráfico mostra a variação da área lateral de um cilindro metálico em função da temperatura, quando submetido a uma fonte 
de calor constante. O coeficiente de dilatação volumétrica média do material que constitui o cilindro é  

a) 6 160,0 10 C− −      

b) 6 1120 10 C− −      

c) 6 1180 10 C− −      

d) 6 1240 10 C− −      

e) 6 1300 10 C− −      

  
9. (Ufpr)  Um pesquisador, investigando propriedades ligadas à dilatação de materiais, fez experimentos envolvendo dois 

materiais (X  e Y),  que foram aquecidos numa dada faixa de temperatura enquanto seus volumes foram medidos. Sabe-se que 

ele usou a mesma quantidade de massa para os materiais, sendo que o material X  é líquido e o Y  é sólido. O pesquisador 

construiu, então, o gráfico a seguir, no qual são apresentadas as curvas de volume (V)  em função da temperatura (T)  para os 

materiais X  (linha cheia) e Y  (linha pontilhada). 
 

 
 
Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
 

(     ) Os dois materiais têm mesma densidade em T 0 C.=   

(     ) À medida que a temperatura aumenta, o material Y  se contrai até T 10 C,=   e somente a partir dessa temperatura passa 

a dilatar-se.  

(     ) Em T 5 C,=   um objeto maciço feito do material Y,  se for colocado dentro de um recipiente contendo o material X,  

afunda quando sujeito apenas a forças gravitacionais e a forças exercidas pelo material X.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
a) V – F – V.    
b) F – V – F.    
c) V – V – F.    
d) F – F – V.    
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e) V – V – V.    
  
10. (Ufal)  Um recipiente cúbico de zinco, cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 25 × 10-6 °C-1, tem lado 20 cm à 

temperatura de 20 °C. Nessa temperatura ele é preenchido completamente com mercúrio, de coeficiente de dilatação 180 × 10-6 
°C-1. O sistema é levado, então, à temperatura final de 120 °C. Analise as afirmações. 

(     ) O coeficiente de dilatação da superfície lateral do cubo é 50 × 10-6 °C-1. 

(     ) A dilatação apresentada pelo lado do cubo é 20 cm. 

(     ) A dilatação apresentada pelo recipiente é 20 cm3. 

(     ) A dilatação do mercúrio é 144 cm3. 

(     ) Certamente ocorreu transbordamento maior que 100cm3 de mercúrio.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Texto para a(s) questão(ões) a seguir.  
 
A depilação a laser é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria de beleza e 
no mundo dos esportes. O número de sessões do procedimento depende, entre outros fatores, da coloração da pele, da área a 
ser tratada e da quantidade de pelos nessa área.  
 
 
11. (Unicamp)  Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere 

uma raiz de pelo de massa 10m 2,0 10 kg−=   inicialmente a uma temperatura iT 36 C=   que é aquecida pelo laser a uma 

temperatura final fT 46 C.=   

 

Se o calor específico da raiz é igual a c 3.000 J (kg C),=   o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a 

 

Dados: Se necessário, use aceleração da gravidade 2g 10 m s ,=  aproxime 3,0π =  e 51atm 10 Pa.=   

a) 66,0 10 J.−     

b) 86,0 10 J.−     

c) 121,3 10 J.−     

d) 136,0 10 J.−     

  
12. (Mackenzie)  Para a prática de esportes olímpicos, é adequada a piscina olímpica. As dimensões dela, segundo Federação 

Internacional de Natação, devem ser de 50 m  para o comprimento; 25 m,  para a largura, e 2,0 m,  para a profundidade. A 

temperatura média ideal da água deve ser igual a 25 C.  

 
A quantidade de energia necessária, em joules, a ser fornecida para deixar a água da piscina na temperatura ideal – sendo essa a 
única troca de energia a se considerar –, observando que inicialmente a água, que preenche todo o volume da piscina, estava a 
20 C,  é igual a 

 
Dados: 

águac 1,0 cal g C=   (calor específico sensível da água) 

3
água 1,0 g cmρ =  (massa específica da água) 

1,0 cal 4,0 J=   

a) 102,0 10 J     

b) 103,0 10 J     

c) 104,0 10 J     

d) 105,0 10 J     

e) 106,0 10 J     

  
13. (Uerj simulado)  Em um estudo sobre fenômenos térmicos, foram avaliados quatro objetos distintos, cujos valores de massa 

m,  de quantidade de calor Q  e de variação de temperatura Δθ  estão apresentados na tabela abaixo. 
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Objeto m (g)  Q (cal)  ( C)Δθ   

I 20  100  10  

II 30  120  20  

III 60  150  10  

IV 40  180  15  

 
Com base nesses dados, o objeto com o maior calor específico está identificado pelo seguinte número:  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
  
14. (Ufrgs)  Uma quantidade de calor Q 56.100,00 J=  é fornecida a 100 g  de gelo que se encontra inicialmente a 10 C.−   

 
Sendo 
o calor específico do gelo gc 2,1J (g C),=   

o calor específico da água ac 4,2 J (g C)=   e 

o calor latente de fusão LC 330,0 J g,=  

 

a temperatura final da água em C  é, aproximadamente,  
a) 83,8.     
b) 60,0.     
c) 54,8.     
d) 50,0.     
e) 37,7.     
  
15. (Ufrgs)  Quando se fornece calor a uma substância, podem ocorrer diversas modificações decorrentes de propriedades 
térmicas da matéria e de processos que envolvem a energia térmica. 
 
Considere as afirmações abaixo, sobre processos que envolvem fornecimento de calor. 
 
I. Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se. 
II. A temperatura de ebulição da água depende da pressão. 
III. A quantidade de calor a ser fornecida, por unidade de massa, para manter o processo de ebulição de um líquido, é 

denominado calor latente de vaporização. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
  
16. (Esc. Naval)  Analise o gráfico a seguir. 
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O gráfico acima descreve o processo de aquecimento de certa substância que se encontra inicialmente na fase sólida. O calor 

latente de fusão dessa substância é 6,0 cal g.  Em um processo à pressão constante de 1,0 atm,  ela é levada à fase líquida, com 

temperatura final de 400 C.  A potência fornecida nessa transformação foi de 360 cal s.  O gráfico mostra a temperatura da 

substância em função do tempo, durante o processo. 
 

Qual o calor específico dessa substância, em mcal g C?   

a) 10     
b) 20     
c) 30     
d) 40     
e) 50     
  
17. (G1 - ifba)  Analise as proposições e indique a verdadeira:  
a) Calor e energia térmica são a mesma coisa, podendo sempre ser usados tanto um termo quanto o outro, indiferentemente.    
b) Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem quantidades iguais de energia térmica.    
c) O calor sempre flui da região de menor temperatura para a de maior temperatura.    
d) Um corpo somente possui temperatura maior que a de um outro quando sua quantidade de energia térmica também é maior 

que a do outro.     
e) Calor é energia térmica em trânsito, fluindo espontaneamente da região de maior temperatura para a de menor temperatura.     
  
18. (Upf)  Com as elevadas temperaturas sendo uma constante no verão dos últimos anos, a instalação de exaustores eólicos 
como os da figura tem aumentado consideravelmente. Mais viáveis financeiramente do que os aparelhos de ar condicionado, 
eles proporcionam a renovação do ar no interior de um ambiente sem necessidade de energia elétrica. Isso ocorre em virtude 
do movimento das hélices desses exaustores.  
 

 
 
Um dos fatores físicos necessários para ocorrer esse movimento e provocar a exaustão do ar é  
a) a irradiação térmica em virtude de o exaustor ser construído de metal.    
b) a entrada do ar frio da parte externa para a interna através do exaustor.    
c) a condutibilidade térmica do ar que diminui.    
d) a pressão do ar quente na parte superior do ambiente.    
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e) o aumento da umidade do ar provocado pela presença de uma abertura na parte superior do ambiente.    
  
19. (Enem (Libras))  É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e temos a sensação de que ela está mais fria 
que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um 
refrigerador. Após longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a 
parte metálica mais fria. 
 
Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma:  
a) A madeira é um bom fornecedor de calor e o metal, um bom absorvedor.    
b) O metal absorve mais temperatura que a madeira.    
c) O fluxo de calor é maior no metal que na madeira.    
d) A madeira retém mais calor que o metal.    
e) O metal retém mais frio que a madeira.    
  
20. (G1 - ifsul)  A cidade de São Paulo, como muitas outras do nosso país, é bastante castigada pela poluição do ar no inverno, 
pois os poluentes ficam com temperaturas mais baixas que o ar puro das camadas superiores, o que faz com que não ocorra a 
dispersão dos poluentes.  
 
Esse fenômeno físico é conhecido por  
a) convecção.    
b) radiação.    
c) inversão térmica.    
d) condução.    
 
 
QUÍMICA 1 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

ANO INTERNACIONAL DA TABELA PERIÓDICA 
 
Há 150 anos, a primeira versão da tabela periódica foi elaborada pelo cientista Dimitri Mendeleiev. Trata-se de uma das 
conquistas de maior influência na ciência moderna, que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da 
biologia e de outras áreas das ciências puras. Como reconhecimento de sua importância, a UNESCO/ONU proclamou 2019 o Ano 
Internacional da Tabela Periódica.  
 
Na tabela proposta por Mendeleiev em 1869, constavam os 64 elementos químicos conhecidos até então, além de espaços 
vazios para outros que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo “eca”, 
que significa “posição imediatamente posterior”. Por exemplo, o ecassilício seria o elemento químico a ocupar a primeira 
posição em sequência ao silício no seu grupo da tabela periódica.  
 
Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 101 foi 
denominado mendelévio. 

  
 
 
1.   Atualmente, o símbolo do elemento correspondente ao ecassilício é:  
 

Dados: C, Si, Ge, Sn, Pb, F (Grupo 14).   

a) A     
b) C     
c) Ge     
d) P     
  
2.   Considere as propriedades: 

 

I. elevado ponto de fusão 

II. brilho metálico 

III. boa condutividade elétrica no estado sólido 
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IV. boa condutividade elétrica em solução aquosa 

 

São propriedades características de compostos iônicos  

a) I e II    
b) I e IV    
c) II e III    
d) II e IV    
e) III e IV    
  
3.   A corrosão de materiais de ferro envolve a transformação de átomos do metal em íons (ferroso ou férrico). Quantos elétrons 

há no terceiro nível energético do átomo neutro de ferro?  

a) 2    
b) 6    
c) 14    
d) 16    
e) 18    
  
4.   Considerando-se os elementos do 30. período da Tabela Periódica, é correto afirmar:  

a) o elemento de menor raio atômico é o Na.    
b) o elemento de maior potencial de ionização é o Cℓ.    
c) o elemento que reage, violentamente, com água é o de maior número atômico.    
d) o elemento que forma com o oxigênio composto iônico de fórmula X2O é o de menor número atômico.    
e) o elemento mais eletronegativo é o Ar.    
  
5.   Quando ocorrer distribuição eletrônica nas envolventes de um átomo de um elemento químico e o subnível mais energético 

for do tipo d e, teoricamente, apresentar quatro orbitais completos e um incompleto, na realidade, um dos elétrons do subnível 

anterior estará situado neste orbital incompleto. O grupo da Classificação Periódica em que se encontra este elemento é:  

a) IB    
b) IIB    
c) IIIB    
d) VB    
e) VIIIB    
  
6.   As substâncias X, Y e Z, sólidas a temperatura ambiente, apresentam as propriedades físicas resumidas na tabela adiante. 

Com base nestes dados, conclui-se que: 

 

  
a) X é uma substância iônica; Y e Z são substâncias covalentes.    
b) X é uma substância iônica; Y é um metal e Z é uma substância covalente.    
c) X é uma substância covalente; Y e Z são substâncias iônicas.    
d) X e Y são substâncias covalentes e Z é uma substância iônica.    
e) X, Y e Z são substâncias iônicas.    
  
7.   Linus Pauling, falecido em 1994, recebeu o prêmio Nobel de Química em 1954, por seu trabalho sobre a natureza das 

ligações químicas. Através dos valores das eletronegatividades dos elementos químicos, calculados por Pauling, é possível prever 

se uma ligação terá caráter covalente ou iônico. 
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Com base nos conceitos de eletronegatividade e de ligação química, pede-se: 

a) Identificar dois grupos de elemento da Tabela Periódica que apresentam, respectivamente, as maiores e as menores 

eletronegatividades. 

b) Que tipo de ligação apresentará uma substância binária, formada por um elemento de cada um dos dois grupos identificados?  

  
8.   Os elementos X e Z têm configurações eletrônicas 

 

1s22s22p63s23p64s2  e  1s22s22p63s23p5, 

 

respectivamente. Quais das afirmativas a seguir são corretas? 

 

(I) Os dois elementos reagirão para formar um sal de composição X2Z 

(lI) O elemento X é um metal alcalino 

(III) O núcleo do elemento Z tem 17 prótons 

(IV) A ligação química entre os dois elementos é apolar 

(V) O elemento Z é um gás  

a) I, II e IV    
b) III e V    
c) II, III e V    
d) II e V    
e) I, II, III, IV e V    
  
9.   O elemento químico urânio (U)  é um dos principais elementos radioativos conhecidos, apresentando-se na natureza em 

diversas formas isotópicas, sendo as principais: 234
92U,  235

92U,  238
92U.  Sobre os isótopos é correto afirmar-se que são átomos que 

possuem  
a) o mesmo número de nêutrons.     
b) o mesmo número atômico e diferentes números de massa, sendo, portanto, átomos de elementos diferentes.     
c) números atômicos diferentes e mesmos números de massa, sendo, portanto, átomos de um mesmo elemento.     
d) o mesmo número atômico e diferentes números de elétrons, sendo, portanto, átomos do mesmo elemento.     
e) o mesmo número atômico e diferentes números de massa, sendo, portanto, átomos de um mesmo elemento.     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Utilize as informações abaixo para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
A aplicação de campo elétrico entre dois eletrodos é um recurso eficaz para separação de compostos iônicos. Sob o efeito do 
campo elétrico, os íons são atraídos para os eletrodos de carga oposta.  
 
 
10.   Considere o processo de dissolução de sulfato ferroso em água, no qual ocorre a dissociação desse sal. 
Após esse processo, ao se aplicar um campo elétrico, o seguinte íon salino irá migrar no sentido do polo positivo:  

a) 3Fe +     

b) 2Fe +     

c) 2
4SO −     

d) 2
3SO −     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básico são adicionados ao solo 
para neutralizar a sua acidez, corrigindo o pH desse solo. 
Os principais sais, adicionados ao solo na calagem, são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido pela moagem da rocha 

calcária, sendo composto por carbonato de cálcio 3(CaCO )  e/ou de magnésio 3(MgCO ).  A cal virgem, por sua vez, é 

constituída de óxido de cálcio (CaO)  e óxido de magnésio (MgO),  sendo obtida pela queima completa (calcinação) do 

carbonato de cálcio 3(CaCO ).  
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Fontes: Sítio http://alunosonline.uol.com.br/quimica/calagem.html e Sítio https://pt.wikipedia.org/wiki/Calagem . Acessados 
em 21/03/2017. Adaptados.  

 
 
11.   Os metais que aparecem no texto são classificados como  
a) alcalinos.     
b) halogênios.     
c) calcogênios.     
d) alcalinos terrosos.     
  
12.   Os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo enquanto 
que os elétrons circundam o átomo na eletrosfera. A tabela abaixo apresenta a quantidade de partículas que formam os 

elementos F,  Mg  e Fe.  

 

Elemento Prótons Nêutrons Elétrons Massa 

F  9   9  19  

Mg   12  12  24  

Fe  26  30   56  

 
Em relação ao número de nêutrons, prótons e elétrons, os valores que completam corretamente a tabela são, respectivamente,  
a) 10,  12  e 26     
b) 9,  12  e 30     
c) 19,  24  e 26     
d) 9,  24  e 30     
  
13.   O chumbo é um metal tóxico, pesado, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na construção civil, em 
baterias de ácido, em munição, em proteção contra raios-X e forma parte de ligas metálicas para a produção de soldas, fusíveis, 
revestimentos de cabos elétricos, materiais antifricção, metais de tipografia, etc. 
 

No chumbo presente na natureza são encontrados átomos que têm em seu núcleo 82  prótons e 122  nêutrons (Pb 204),−  

átomos com 82  prótons e 124  nêutrons (Pb 206),−  átomos com 82  prótons e 125  nêutrons (Pb 207)−  e átomos com 82  

prótons e 126  nêutrons (Pb 208).−  Quanto às características, os átomos de chumbo descritos são:  

a) alótropos.    
b) isômeros.    
c) isótonos.    
d) isótopos.    
e) isóbaros.    
  
14.   Desde a Grécia antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi uns 
dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram 
de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados, à medida que novos e melhores métodos de 
investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns modelos atômicos:  
 

 
 
Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico com a sua respectiva representação gráfica.  
a) I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford-Bohr.    
b) I - Rutherford-Bohr, II - Thomson, III - Dalton.    
c) I - Dalton, II - Rutherford-Bohr, III - Thomson.    
d) I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford-Bohr.    
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e) I - Thomson, II - Rutherford-Bohr, III - Dalton.    
  
15.   Para o processo de purificação da água, são adicionadas substâncias como sulfato de alumínio, 2 4 3A (SO ) ,  para 

formação de flocos com a sujeira da água; cloro, 2C ,  para desinfecção; óxido de cálcio, CaO,  para ajuste de pH, e flúor, 2F ,  

para prevenção de cáries.  
 
O tipo de ligação que une os elementos das substâncias utilizadas no processo de purificação da água é   
a) covalente/iônica, iônica, covalente e iônica.    
b) covalente/iônica, covalente, covalente e iônica.    
c) iônica/covalente, covalente, iônica e covalente.    
d) iônica/covalente, iônica, iônica, covalente.    
  
16.   O planeta B possui sua própria tabela periódica, sendo que uma parte dela está representada abaixo. As propriedades 
periódicas no planeta B seguem as mesmas tendências observadas na Terra. 
 

X  T   

Z  A  D  

Q  L   

 
Com base nas informações acima, analise as proposições. 
 

I. O elemento Z  possui raio atômico maior que Q.   

II. A ordem de eletronegatividade no segundo período é Z A D.    

III. O elemento L  possui uma eletronegatividade maior que T.   

IV. O maior raio atômico, nessa parte da tabela periódica, é o de Q.   

V. O elemento X  é menos eletronegativo que T.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.    
e) Somente a afirmativa IV é verdadeira.     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o fragmento abaixo e responda à(s) questão(ões). 
 

No capítulo Raios Penetrantes, Oliver Sacks relembra de um exame de úlcera do estômago que presenciou quando 
criança. 

 
“Mexendo a pesada pasta branca, meu tio continuou: ‘Usamos sulfato de bário porque os íons de bário são pesados e 

quase opacos para os raios X’. Esse comentário me intrigou, e eu me perguntei por que não se podiam usar íons mais pesados. 
Talvez fosse possível fazer um ‘mingau’ de chumbo, mercúrio ou tálio – todos esses elementos tinham íons excepcionalmente 
pesados, embora, evidentemente, ingeri-los fosse letal. Um mingau de ouro e platina seria divertido, mas caro demais. ‘E que tal 
mingau de tungstênio?’, sugeri. ‘Os átomos de tungstênio são mais pesados que os do bário, e o tungstênio não é tóxico nem 
caro.’” 
 

(SACKS, O. Tio Tungstênio: Memórias de uma infância química. São Paulo: Cia. das Letras, 2002).  
 

 
17.   Analise as seguintes afirmações sobre os elementos citados no texto. 
 

I. O bário forma o cátion 2Ba ,+  logo o íon, citado no texto, apresenta 56  prótons e 54  elétrons. 

II. Chumbo, mercúrio e tálio pertencem à mesma família da tabela periódica, o que explica que apresentam propriedades 
semelhantes. 
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III. O tungstênio apresenta maior número atômico que o bário, logo, o raio atômico do tungstênio é maior que o raio atômico do 
bário. 

 
Está(ão) correta(s):  
a) I, II e III.    
b) Somente a I.    
c) I e III.    
d) II e III.    
e) Nenhuma das afirmações.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
 
Os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade de, por meio de reações nucleares, transformar massa em 
energia. O processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, porém, em outros precisa ser provocado por meio de 
técnicas específicas. 
 
Existem duas formas de obter essa energia: 
 
- fissão nuclear, em que o núcleo atômico se divide em duas ou mais partículas; e 
- fusão nuclear, na qual dois ou mais núcleos se unem para produzir um novo elemento. 
 
A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares e também pode 
ser usada em armas nucleares. 
 

A fissão do urânio (U)  pode ser provocada pelo bombardeamento de nêutrons (n)  e pode ser representada pela equação: 

 
235 1 140 94 1

92 0 56 36 0U n Ba Kr 2 n energia+ → + + +  

 
<http://tinyurl.com/z6aohek> Acesso em: 19.02.2016. Adaptado.  

 
 
18.   Ao analisarmos a representação do elemento bário, na fissão do urânio, podemos afirmar que ele apresenta  
a) número atômico 140.     
b) número de massa 56.     
c) número de prótons 56.     
d) número de elétrons 84.     
e) número de nêutrons 140.     
  
19.   Com base no número de partículas subatômicas que compõem um átomo, as seguintes grandezas podem ser definidas: 
 

Grandeza Símbolo 

número atômico Z 

número de massa A 

número de nêutrons N 

número de elétrons E 

 
O oxigênio é encontrado na natureza sob a forma de três átomos: 16O, 17O e 18O. No estado fundamental, esses átomos possuem 
entre si quantidades iguais de duas das grandezas apresentadas. 
Os símbolos dessas duas grandezas são:  
a) Z e A    
b) E e N    
c) Z e E    
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d) N e A    
  

20.   O flúor é um elemento de número atômico 9 e possui apenas um isótopo natural, o 19F.  Sobre esse elemento e seus 

compostos, é correto afirmar que:  
a) o isótopo natural do flúor possui 9 nêutrons.    

b) o íon F−  tem 8 elétrons.    
c) o flúor é um elemento da família dos elementos calcogênios.    
d) no gás flúor, 2F ,  se tem uma ligação covalente polar.    

e) na molécula do ácido fluorídrico, HF,  o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio.    

 
 
QUÍMICA 2 
  
1.   Considere os compostos I, II, III, IV e V, representados abaixo pelas fórmulas respectivas. 

 

I) CH3CH2CH3 

II) CH3CH2COOH 

III) CH3CCH 

IV) CH3CH3 

V) CH2CHCH3 

 

Assinale a opção que indica SOMENTE compostos que possuem ligação ð: 

  

a) I e V    
b) I, II e V    
c) I, IV e V    
d) II, III e V    
e) III e IV    
  
2.   Assinale a única afirmativa correta, com relação ao composto que apresenta a estrutura a seguir: 

 
O composto:  

a) é um alqueno;    
b) apresenta um radical n-propila ligado ao carbono 4;    
c) apresenta 2 radicais propila;    
d) apresenta 3 radicais etila;    
e) apresenta 2 radicais etila.    
  
3.   A anfetamina é utilizada ilegalmente como "doping" nos esportes. A molécula de anfetamina tem a fórmula geral 
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onde X é um grupo amino, Y é um radical metil e Z é um radical benzil. 

a) Escreva a fórmula estrutural da anfetamina. 

b) Qual o tipo de isomeria que ocorre na molécula de anfetamina? Quais são as fórmulas estruturais e como são denominados 

os isômeros?  

  
4.   Quantos átomos de carbonos primários há na cadeia do composto 2,3 - dimetil butano?  

a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
  
5.   O 1, 2- benzopireno, mostrado na figura adiante, agente cancerígeno encontrado na fumaça do cigarro é um hidrocarboneto 

  
a) aromático polinuclear.    
b) aromático mononuclear.    
c) alifático saturado.    
d) alifático insaturado.    
e) alicíclico polinuclear.    
  
6.   As seguintes fórmulas representam os principais componentes de detergentes: 
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Ao comparar as estruturas das duas substâncias observa-se diferença quanto:  

a) à disposição dos carbonos na cadeia carbônica.    
b) ao número dos elementos químicos componentes.    
c) ao número de ligações insaturadas.    
d) à função química a que pertencem.    
e) ao número de átomos de carbono.    
  
7.   Na fórmula  

 

 H2C...x...CH-CH2-C...y...N, 

  

x e y representam, respectivamente, ligações  

a) simples e dupla.    
b) dupla e dupla.    
c) tripla e simples.    
d) tripla e tripla.    
e) dupla e tripla.    
  
8.   A qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau de octanagem. Hidrocarbonetos de cadeia linear têm baixa 
octanagem e produzem combustíveis pobres. Já os alcanos ramificados são de melhor qualidade, uma vez que têm mais 

hidrogênios em carbonos primários e as ligações C H−  requerem mais energia que ligações C C−  para serem rompidas. 

Assim, a combustão dos hidrocarbonetos ramificados se torna mais difícil de ser iniciada, o que reduz os ruídos do motor. O 

isoctano é um alcano ramificado que foi definido como referência, e ao seu grau de octanagem foi atribuído o valor 100.  A 

fórmula estrutural (forma de bastão) do isoctano é mostrada abaixo.  
 

 
 
Qual é o nome oficial IUPAC desse alcano?  
a) 2,2,4-trimetilpentano.     
b) 2-metil-4-terc-butil-pentano.     
c) 1,1,1,3,3-pentametilpropano.     
d) 1-metil-1,3-di-isopropilpropano.     
e) 1,1,1-trimetil-4,4-dimetil-pentano.     

  
9.   Analise a estrutura seguinte e considere as regras de nomenclatura da IUPAC. 

 
Assinale a opção que indica as cadeias laterais ligadas, respectivamente, aos carbonos de números 4 e 5 da cadeia 

hidrocarbônica principal.  

a) propil e isobutil    
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b) metil e isobutil    
c) terc-pentil e terc-butil    
d) propil e terc-pentil    
e) metil e propil    
  
10.   Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. 

 

(I) Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. 

(II) São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. 

(III) Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. 

(IV) São hidrocarbonetos aromáticos: bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno. 

 

São corretas as afirmações:  

a) I e III, apenas.    
b) I, III e IV, apenas.    
c) II e III, apenas.    
d) III e IV, apenas.    
e) I, II e IV, apenas.    
  
11.   A fumaça liberada na queima de carvão contém muitas substâncias cancerígenas, dentre elas os benzopirenos, como, por 

exemplo, a estrutura  

 
Sua cadeia carbônica corresponde a um  

a) hidrocarboneto, insaturado, aromático, com núcleos condensados.    
b) hidrocarboneto, alicíclico, insaturado, com três núcleos condensados.    
c) heterocíclico, saturado, aromático.    
d) ciclo homogêneo, saturado, aromático.    
e) alqueno, insaturado, não aromático.    
  
12.   O Mescal é uma planta da família das Cactáceas, nativa do México, usada pela população de certas partes do país como 

alucinógeno, em rituais religiosos primitivos. O efeito alucinógeno dessa planta é decorrente de um alcaloide conhecido como 

mescalina. Observe sua estrutura: 
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Sobre a mescalina, é correto afirmar que 

I - tem fórmula molecular C11H17O3N. 

II - tem na sua estrutura carbonos primários e quaternários. 

III - tem hibridação do tipo sp3-sp3 nos carbonos do anel benzênico. 

 

Está(ão) correta(s)  

a) todas as afirmativas.    
b) as afirmativas I e II.    
c) as afirmativas II e III.    
d) as afirmativas I e III.    
e) somente a afirmativa I.    
  
13.   Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-haloamina confere a eles propriedades biocidas, 

matando até bactérias que produzem mau cheiro. 

O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. 

 
A cadeia carbônica da N-haloamina acima representada pode ser classificada como:  

a) homogênea, saturada, normal    
b) heterogênea, insaturada, normal    
c) heterogênea, saturada, ramificada    
d) homogênea, insaturada, ramificada    
  
14.   A estrutura do Acetaminofen, responsável pela atividade analgésica e antipirética do Tylenol, é dada abaixo. Escolha a 
opção cujos itens relacionam-se com a estrutura fornecida. 
 

  
a) nº de elétrons : 6;π  nº de elétrons não ligante: 6;  nº de carbonos 2sp : 6;  nº de carbonos saturados: 2     

b) nº de elétrons : 8;π  nº de elétrons não ligante: 8;  nº de carbonos 2sp : 6;  nº de carbonos saturados: 2     

c) nº de elétrons : 8;π  nº de elétrons não ligante: 10;  nº de carbonos 2sp : 1;  nº de carbonos saturados: 7     

d) nº de elétrons : 6;π  nº de elétrons não ligante: 8;  nº de carbonos 2sp : 6;  nº de carbonos saturados: 2     

e) nº de elétrons : 8;π  nº de elétrons não ligante: 10;  nº de carbonos 2sp : 7;  nº de carbonos saturados: 1     

  
15.   O agente laranja ou 2,4-D  é um tipo de arma química utilizada na Guerra do Vietnã como desfolhante, impedindo que 

soldados se escondessem sob as árvores durante os bombardeios. 
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Na estrutura do agente laranja, como mostrada na figura acima, estão presentes:  
a) 4 ligações π  e 1 cadeia aromática.    
b) 3 ligações  e 1 cadeia aromática.    
c) 1 cadeia mista e 9 ligações sigma.    
d) 1 cadeia heterogênea e 5 carbonos secundários.    
e) 1 cadeia aromática e 12 ligações sigmas.    
  
16.   A estrutura do Geraniol, precursor de um aromatizante com odor de rosas, está colocada a seguir.  

 
Em relação à molécula, pode-se afirmar que  

a) apresenta 30 ligações sigmas (ó) e 2 pi (ð).    
b) é um hidrocarboneto de cadeia insaturada.    
c) os carbonos três e quatro da cadeia principal apresentam hibridações sp3 e sp2, respectivamente.    
d) dos dez carbonos, quatro são trigonais e seis são tetraédricos.    
e) apresenta cadeia acíclica, ramificada, heterogênea e insaturada.    
  
17.   A borracha natural é um líquido branco e leitoso, extraído da seringueira, conhecido como látex. O monômero que origina a 

borracha natural é o metil-1, 3-butadieno,  

 
 

do qual é correto afirmar que:  

a) é um hidrocarboneto de cadeia saturada e ramificada.    
b) é um hidrocarboneto aromático.    
c) tem fórmula molecular C4H5.    
d) apresenta dois carbonos terciários, um carbono secundário e dois carbonos primários.    
e) é um hidrocarboneto insaturado de fórmula molecular C5H8.    
  
18.   Um composto orgânico X apresenta os quatro átomos de hidrogênio do metano substituídos pelos radicais: isopropil, 

benzil, hidroxi e metil. 

A fórmula molecular de X é:  

a) C12H16O2    
b) C11H16O    
c) C12H18O    
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d) C11H14O2    
e) C11H14O    
  
19.   O lanosterol é um intermediário na biossíntese do colesterol, um importante precursor de hormônios humanos e 

constituinte vital de membranas celulares. 

 

Os números de carbono terciários e quaternários com hibridização sp3 e o número de elétrons ð existentes na molécula do 

lanosterol são, respectivamente,  

a) 2, 4 e 2.    
b) 2, 4 e 4.    
c) 3, 3 e 2.    
d) 3, 4 e 2.    
e) 3, 4 e 4.    
  
20.   As afirmações a seguir referem-se à substância de fórmula estrutural mostrada na figura adiante. 

 
I) 4-etil-3-isopropil-2,4-dimetil-2-hexeno é o seu nome oficial (I.U.P.A.C.). 

II) Sua cadeia carbônica é aberta, insaturada, homogênea e ramificada. 

III) Apresenta somente ligações do tipo sigma sp3-sp3 e sigma s-sp3. 

IV) É um alcino (ou alquino). 

 

Das afirmações feitas, são corretas apenas:  

a) I e II.    
b) II e III.    
c) I e III.    
d) II e IV.    
e) I, II e III.    
 

 


