
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos para o Exame Final 

Química-2018 

Professora: Betina Kappel Pereira  Série:1°Série 

Componente Curricular:Química Turma: 21 A,B,C e 

D 

 

Lista dos conteúdos  

-Transformações químicas e físicas; 

- Propriedades físicas e químicas; 

- Processos físicos de separação de misturas; 

- Leis Ponderais de transformações químicas; 

- Modelos atômicos 

-Tabela Periódica; 

- Ligações Químicas; 

- Geometria Molecular; 

- Polaridade; 

- Forças Intermoleculares; 

- Funções Inorgânicas; 

- Cálculos estequiométricos. 

IMPORTANTE: o livro didático oferece uma série de exercícios com gabarito, 

importantes para esta revisão. 

 

1- O miligrama (mg) é um submúltiplo do grama bastante usado para expressar pequenas 

massas: um miligrama equivale à milésima parte do grama. Uma indústria farmacêutica 

produz um tipo de comprimido sendo que em cada um são colocados 500 mg de determinada 

substância que atua como medicamento. Quantos comprimidos podem ser produzidos usando 

50 kg dessa substância? 

 

2- Um caminhão-pipa transporta 30 m3 de água. Esse volume de água permite encher quantas 

caixas de água de 500 L? 



 

3- Qual a massa de uma chapa de ferro de volume 850 cm3? A densidade absoluta do ferro é 

7,8 g/cm3. 

 

4- O balão meteorológico, conhecido como balão-sonda, é munido de aparelhagem para 

observar as condições do tempo. Ele possui 21700 L de gás. Converta seu volume em metros 

cúbicos. 

 

5- A densidade absoluta da gasolina é 0,7 g/cm3. Qual o volume ocupado por 1,5 kg de 

gasolina? 

 

6- A densidade absoluta do mercúrio é 13,6 g/cm3. Calcule o volume ocupado por 0,9 kg 

dessa substância. 

 

7- Indique o número de moléculas e átomos de cada elemento químico representado a seguir: 

(a) 3 CH4 (metano, componente do gás natural). 

(b) 2 C3H8 (propano, componente do gás de botijão). 

(c) 5 C4H10 (butano, gás de isqueiro). 

(d) 4 C12H22O11 (sacarose, açúcar comum) 

 

8- Imagine um sistema formado por gelo, água líquida, um pedaço de granito, sal e açúcar. O 

sal e o açúcar estão ambos dissolvidos na água. 

a) Quantas fases há nesse sistema? 

b) Quantos componentes formam este sistema? 

c) Quantos componentes há em cada fase? 

 

9- Em um laboratório foram elaboradas as curvas 

de aquecimento de dois líquidos incolores A e B. Sabe-se que um deles é o benzeno puro e o 

outro é uma mistura de benzeno e fenol. As curvas estão mostradas a seguir. Qual dos 

líquidos é o benzeno puro? Justifique sua escolha. 

 

 

10- Um cientista recebeu uma substância desconhecida, no estado sólido, para ser analisada. 

A tabela abaixo representa o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância. 

 

Responda as questões abaixo: 

a) Construa o gráfico T (C) x t (min). 

b) Indique no gráfico o PF e o PE. 

 

11- Analise o gráfico de resfriamento de uma determinada 

substância líquida e responda às questões: 

a) Qual o ponto de condensação dessa substância, em ºC? 

 

b) Quanto tempo, em segundos,  durou o resfriamento do 

líquido, antes que ele iniciasse a mudança de estado? 

 

c) Ao transcorrer 25s, qual a temperatura, em ºC, da substância? 

 

Tempo(min)  0  10  20  30  40  50  60  70  

Temperatura (ºC)  20  40  40  40  70  70  70  90 
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d) Ao transcorrer 10s, qual a temperatura, em ºC, da substância? 

12- O  gráfico abaixo representa  a curva de resfriamento, temperatura em função  do tempo, 

de uma substância pura. 

 

 

Com base no gráfico, responda: 

a) Qual os estados físicos nos trechos 

A,B,C,D e E 

 

b) Qual a temperatura de condensação? 

 

c) Qual a temperatura de solidificação? 

 

d) Qual o estado físico e a temperatura após 

decorridos 20 minutos? 

 

13- Os diagramas A e B representam o aquecimento de um material inicialmente sólido. 

 

 

Responda: 

a) O material em A e B é uma substância pura, mistura azeotrópica ou mistura eutética? Justifique.  

 

b) Quais as temperaturas de fusão dos materiais A e B?  

 

c) Quais as temperaturas de ebulição do gráfico A?  

 

c)  Quanto tempo dura a ebulição no gráfico B?  

 

 

14- Considere que dada substância pura apresente temperaturas de solidificação e condensação 

iguais a     -20ºC e +85°C, respectivamente. Um químico está trabalhando com essa substância a 110 

°C e vai resfriá-la até -30 °C. Construa a diagrama (gráfico) temperatura x tempo correspondente a 

essa operação 

 

 

 

 

 

 



 

 

15- O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos dos elementos 

químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos não encontrados 

na superfície da Terra. Indique, entre as alternativas abaixo, aquela que identifica o átomo de um 

determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros.  

a) Massa atômica  

b) Número de elétrons  

c) Número atômico 

d) Número de nêutrons 

 

16- Átomos do elemento químico potássio, que possuem 20 nêutrons, estão no q

uarto período da tabela periódica, na família dos metais alcalinos. Em relação a seus íons, é 

correto afirmar que  

a) têm Z = 18.  

b) têm 20 elétrons e A = 40.  

c) têm 18 elétrons e A = 39.  

d) são cátions bivalentes.  

e) têm A = 38. 

 

17- Analise este quadro, em que se apresenta o número de prótons, de nêutrons e de elétrons de 

quatro espécies químicas:  

  
 

 Considerando-se as quatro espécies apresentadas, é INCORRETO afirmar que  

a) I é o cátion H+.  

b) II é o ânion F –  

c) III tem massa molar de 23 g / mol.  

d) IV é um átomo neutro. 

 

18- Assinale a afirmativa correta.  

a) O nuclídeo Ar40 possui 18 prótons, 18 elétrons e 20 nêutrons.  

b) Os nuclídeos U238 e U235 são isóbaros.  

c) Os nuclídeos Ar40 e Ca40 são isótopos.  

d) Os nuclídeos B11 e C12 são isótonos.  

e) Os sais solúveis dos elementos da família dos alcalino terrosos formam facilmente, em 

solução aquosa, cátions com carga 1+. 

 

19) Há cem anos, foi anunciada ao mundo inteiro a descoberta do elétron, o que provocou uma 

verdadeira "revolução" na ciência. Essa descoberta proporcionou à humanidade, mais tarde, a 

fabricação de aparelhos eletroeletrônicos, que utilizam inúmeras fiações de cobre. A alternativa 

que indica corretamente o número de elétrons contido na espécie química 29Cu2+ é:  

A) 25  

B) 27  

C) 31  

D) 33 



 

20)  O átomo, na visão de Thomson, é constituído de  

A) níveis e subníveis de energia.  

B) cargas positivas e negativas.  

C) núcleo e eletrosfera.  

D) grandes espaços vazios.  

E) orbitais. 

 

21) Em relação aos átomos dos elementos X e Y, sabe-se que: tem 40 elétrons X e Y são isóbaros Y 

tem número de massa 101 Então o número de nêutrons do átomo X é:  

A) 44  

B) 57  

C) 61  

D) 65  

 

22) Quando a massa de nuvens de gás e poeira de uma nebulosa se adensa, a temperatura aumenta, 

atingindo milhões de graus Celsius. Então, átomos de hidrogênio se fundem, gerando gás hélio, com 

liberação de quantidades fantásticas de energia. A fornalha está acesa. Nasce uma estrela. Uma das 

equações que representa esse fenômeno é:   

 

 
Às partículas de mesmo número atômico, presentes na equação dada, dá-se o nome de:  

A) isótonos.  

B) isoeletrônicos.  

C) isótopos.  

D) isóbaros.  

E) alótropos. 

 

23)  Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr propôs um novo modelo atômico, fundamentado na 

teoria dos quanta de Max Planck, estabelecendo alguns postulados, entre os quais é correto citar o 

seguinte: A) Os elétrons estão distribuídos em orbitais.  

B) Quando os elétrons efetuam um salto quântico do nível 1 para o nível 3, liberam energia sob forma de 

luz.  

C) Aos elétrons dentro do átomo são permitidas somente determinadas energias que constituem os níveis 

de energia do átomo.  

D) O átomo é uma partícula maciça e indivisível.  

E) O átomo é uma esfera positiva com partículas negativas incrustadas em sua superfície. 

 

24) Assinale as seguintes informações: 

I. A molécula de CO2 é apolar, sendo formada por ligações covalente polares 

II. A molécula de H2O é polar, sendo formada por ligações covalentes apolares 

III. A molécula de NH3 é polar, sendo formada por ligações iônicas. 

Números atômicos: H = 1; C = 6; N = 7; O = 8 

Conclui-se que: 

a) somente I é correta       

b) somente II é correta 

c) somente III é correta 



d) somente II e III são corretas 

e) somente I e III são corretas 

 

25)  As mudanças de estado físico das substâncias estão associadas às forças que unem os 

átomos, íons ou moléculas. Neste contexto, analise os processos abaixo: 

I.   Fusão do ferro.          II.  Evaporação da água. 

III. Fusão do cloreto de potássio. 

IV. Sublimação do gelo seco. 

É correto afirmar que os processos I, II, III e IV ocorrem, respectivamente, pelo rompimento de 

a) ligação metálica, pontes de hidrogênio, ligação iônica, dipolo instantâneo-dipolo induzido. 

b) ligação covalente, dipolo-dipolo, ligação iônica, dipolo-dipolo. 

c) ligação metálica, ligação covalente, ligação iônica, dipolo instantâneo-dipolo induzido. 

d) ligação metálica, pontes de hidrogênio, dipolo-dipolo, ligação covalente. 

e) dipolo instantâneo-dipolo induzido, pontes de hidrogênio, ligação iônica, dipolo instantâneo-

dipolo induzido. 

 

26) A água é uma substância de importância insubstituível, por permitir a manutenção da vida 

no planeta Terra. No que se refere às propriedades singulares da água, considere estas 

afirmações: (H = 1; O = 16) 

I. A molécula de água apresenta ligações covalentes.  

II. A água solubiliza substâncias apolares.  

III. A molécula de água possui geometria angular.  

IV. A molécula de água é capaz de formar pontes de hidrogênio.  

Das afirmações relacionadas, estão corretas: 

(a) apenas I e II.  

(b) apenas II e III.        (c) apenas II e IV.  

(d) apenas I, III e IV.    (e) apenas II, III e V.  

 

27)  É fato que, de todos os elementos químicos, apenas os gases nobres são encontrados na 

natureza na forma de átomos de outros elementos, na mais diversas combinações, resultando 

em substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. Em relação às seguintes substâncias puras: 

CCl4(ll); I2(S); NH3(g); CsCl(s) e CO2 (g), todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 

a) O estado físico do I2 pode ser explicado pelas interações de Van der Walls, dipolo induzido-

dipolo-induzido, existentes entre as moléculas contituintes. 

b) As moléculas de CO2 e CCl4 são polares, porque as ligações C – Cl e C–O são polares. 

c) Na água em estado líquido, ocorrem tanto ligações covalentes, como também pontes de hidrogênio. 

d) No CsCl sólido, encontram-se cátions e ânions que se atraem por forças de natureza eletrostática. 

 

28) O metano (CH4) é uma substância constituinte do gás natural, utilizado como combustível para a 

produção de energia. Nas condições do ambiente (a 25 ºC e pressão de 1,0 atm), o metano se apresenta 

no estado gasoso, pois suas moléculas e suas interações são, respectivamente: 

 
6. É possível fazer flutuar uma fina agulha de costura manual num copo d’água. Então é correto afirmar  

que: 

a) As moléculas da água são mais pesadas que os átomos do metal. 

b) As forças que atuam na interface água-agulha são as pontes de hidrogênio. 



c) As moléculas da agulha são maiores que as moléculas da água (“efeito peneira”). 

d) As forças intermoleculares na superfície da água impedem o afundamento da agulha. 

e) A agulha é mais leve que a água, pois sua densidade é menor. 

 

29)  Estudos recentes indicam que lagartixas podem andar pelo teto e em superfícies lisas utilizando 

forças intermoleculares entre as superfícies e os filamentos microscópios que tem no pés (meio milhão 

em cada pé). Assinale o tipo de interação correspondente neste caso: 

a) Iônica.             b) Metálica. 

c) Covalente.      d) Van der Walls.     e) Nuclear. 

 

30) As substâncias SO2, NH3, HCl e Br2 apresentam as seguintes interações intermoleculares, 

respectivamente: 

a) dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo induzido-dipolo induzido. 

b) dipolo instantâneo-dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo. 

c) dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo 

d) forças de London, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e dipolo induzido-dipolo induzido. 

 

31)  As festas e eventos têm sido incrementadas com o efeito de névoa intensa do “gelo seco”, o qual é 

constituído de gás carbônico solidificado. A respeito do fato, pode-se afirmar: 

a) A névoa nada mais é que a liquefação do gás carbônico pela formação das forças 

intermoleculares. 

b) O gelo seco é uma substância composta e encontra-se na natureza no estado líquido. 

c) O gelo seco é uma mistura de substâncias adicionadas ao gás carbônico e, por essa razão, a 

mistura se solidifica. 

d) Na solidificação do gás carbônico ocorre a formação de forças intermoleculares dipolo-

dipolo. 

e) Sendo a molécula de CO2 apolar, a atração entre as moléculas se dá por dipolo instantâneo-

dipolo induzido. 

 

32) Quando a substância hidrogênio passa do estado líquido para o estado gasoso, são 

rompidas:  

a) Forças de Van der Waals    

b) pontes de hidrogênio     

c) ligações covalentes e pontes de hidrogênio  

d) ligações covalentes apolares 

e) ligações covalentes polares 

 

33) Entre as moléculas abaixo, a que forma pontes de hidrogênio entre suas moléculas é:  

a) CH4   b) CH3  CH2  OH c) CH3  O  CH3  

d) C2H6    e) N(CH3)3 

34) A polaridade de substâncias orgânicas é conseqüência  tanto da geometria molecular quanto 

da polaridade das ligações químicas presentes na molécula. Indique a alternativa que contém 

apenas substâncias apolares. 

a) Acetileno e álcool etílico. 

b) Álcool etílico e etano. 

c) Tetracloreto de carbono e etano. 

d) Metano e cloreto de metila. 

e) Tetracloreto de carbono e cloreto de metila. 

 



35)  Analise este quadro, em que está apresentada a temperatura de ebulição de quatro 

substâncias: 

 
Considerando-se os dados desse quadro, é CORRETO afirmar que, à medida que a cadeia 

carbônica aumenta, se tornam mais fortes as: 

a) ligações covalentes. 

b) interações dipolo instantâneo - dipolo induzido. 

c) ligações de hidrogênio. 

d) interações dipolo permanente - dipolo permanente. 

 

36)  O gás metano (CH4) pode ser obtido no espaço sideral pelo choque entre os átomos de hidrogênio 

liberados pelas estrelas e o grafite presente na poeira cósmica. 

Sobre as moléculas do metano pode-se afirmar que o tipo de ligação intermolecular e sua geometria são, 

respectivamente: 

a) ligações de hidrogênio e tetraédrica; 

b) forças de van der Waals e trigonal plana; 

c) covalentes e trigonal plana; 

d) forças de van der Waals e tetraédrica; 

e) ligações de hidrogênio e trigonal plana; 

 

37)  O orvalho resulta da liquefação de vapor d’água presente na atmosfera, em madrugadas frias. 

Durante essa transformação, ocorre: 

a) formação de orbitais híbridos; 

b) ruptura de ligações intermoleculares; 

c) ruptura de ligações intramoleculares; 

d) formação de ligações intermoleculares; 

e) aumento da energia cinética das moléculas. 

 

38) Os principais GRUPOS ou FAMÍLIAS que se destacam na tabela possuem denominações 

especiais, que são: 

 

39)  Na atual tabela periódica, os elementos estão dispostos em ORDEM CRESCENTE de 

...............; cada fila VERTICAL recebe o nome de ................... e cada fila HORIZONTAL  é 

denominada de ........................ 

 

40) ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO EXTERNA apresentam subnível  .......... da PENÚLTIMA 

camada como o subnível mais energético. 

 

41) Os GASES NOBRES possuem, na última camada ..........  elétrons, exceto o Hélio, que só possui 

.......... elétrons. 

 

42) ELEMENTOS que apresentam o subnível f da antepenúltima camada como subnível mais 

energético denominam-se: .................................................. 



 

43) OS ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO INTERNA são chamados de TERRAS RARAS e formam 

as séries: ............ 

............................. e ..................................... 

 

44) Coloque V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas: 

a) (   ) Os elementos do subgrupo 6A têm 6 níveis. 

b) (   ) Todos os gases nobres têm terminações np6 

c) (   ) Qualquer elemento com terminação ns2 é metal alcalino terroso. 

d) (   ) Os lantanídeos são em número de quinze. 

e) (   ) Ce, U, Sm são actinídeos. 

f)  (   ) Cr e Mn são metais de transição simples. 

g) (   ) Os halogêneos têm terminações ns2 np5. 

h) (   ) O H é metal alcalino. 

i) (   ) Si e Ge são semi-metais. 

j) (   ) O oxigênio tem 2 camadas. 

k)( ) Os elementos representativos estão nos subgruposA. 

l) (   ) O H poderia estar no grupo 7A. 

 

45) Sobre os elementos: 

I - (Ne) 3s2 3p5 II - (Ar) 4s1 

III - (Ne) 3s2 3p6 IV - (He) 2s2 2p4 

V - (Ar) 4s2 

São feitas abaixo diversas afirmações. Indique única FALSA: 

a)  Dentre os elementos citados, o elemento I é o que apresenta a maior eletronegatividade. 

b) Dentre os elementos citados, o elemento II é o que apresenta o maior raio atômico. 

c)  Dentre os elementos citados, o elemento III é o único gás nobre. 

d)  Dente os elementos citados, o elemento IV é o mais eletronegativo. 

e) Dentre os elementos citados, o elemento V é o único metal alcalino terroso. 

 

46) Com relação aos elementos pertencentes ao 5o. período da classificação periódica, podemos 

afirmar que: 

a) os elétrons destes elementos estão distribuídos em cinco níveis de energia. 

b) os elétrons destes elementos estão distribuídos em quatro níveis de energia. 

c) é impossível determinar o número de níveis em que os elétrons de tais elementos estão 

distribuídos. 

d) todos eles possuem cinco elétrons nos seus níveis de valência. 

e) todos estes elementos possuem quatro elétrons nos seus níveis de valência. 

 

47) Um elemento X pertence ao 6º. período subgrupo 2A. O número de nêutrons no átomo desse 

elemento de número de massa 138 é: 

a) 80      b)82     c) 69    d) 100     e) 138 

 

 

48)  De acordo com as propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as proposições 

abaixo.  

I. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda nos 

periódicos e cresce de cima para baixo nos grupos.  

II. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da esquerda para direita nos 

periódicos, assim como a eletropositividade.  

III. O iodo apresenta raio atômico menor do que o cloro.  



IV. O nitrogênio apresenta raio atômico maior do que o flúor.  

Analise a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa I é verdadeira.  

b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.  

e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras 

 

49) Em 1913, Henry G. J. Moseley estabeleceu o conceito de número atômico, verificando que esse 

número caracterizava melhor um elemento químico do que sua massa atômica e, a partir dessa 

constatação, a lei da periodicidade de Dimitri J. Mendeleyev ganhou um novo enunciado: muitas 

propriedades físicas e químicas dos elementos químicos variam, periodicamente, na sequência de 

seus números atômicos.  Com base nessas considerações e comparando-se as propriedades dos 

elementos químicos rubídio e iodo, é correto afirmar:  

a) O iodo é o elemento químico do quinto período da tabela periódica que tem maior afinidade 

eletrônica porque, com a adição de um elétron ao seu átomo, absorve maior energia.  

b) O rubídio e o iodo possuem propriedades semelhantes porque pertencem ao mesmo período da 

tabela periódica.  

c) O raio do íon I− e o ponto de fusão do iodo são, respectivamente, maiores que o raio do Rb+ e o 

ponto de fusão do rubídio.  

d) O raio covalente do iodo é maior que o do elemento químico rubídio porque o átomo desse 

elemento químico tem maior número de camadas eletrônicas.  

e) A energia de ionização do rubídio é maior porque é mais difícil retirar um elétron do átomo de 

rubídio gasoso do que do iodo nas mesmas condições. 

 

 50)  Analise as proposições a seguir, com relação às propriedades periódicas dos elementos 

químicos:  

I. A eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação, e relaciona-se 

com o raio atômico de forma diretamente proporcional, pois à distância núcleo-elétrons da ligação é 

menor.  

II. A eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado, no estado gasoso, captura um 

elétron; portanto, quanto menor o raio atômico, menor a afinidade eletrônica.  

III. Energia (ou potencial) de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de 

um átomo gasoso e isolado, em seu estado fundamental.  

IV. O tamanho do átomo, de modo geral, varia em função do número de níveis eletrônicos (camadas) 

e do número de prótons (carga nuclear).  

É CORRETO o que afirma em:  

a) Apenas I, III e IV  

b) Apenas III e IV  

c) Apenas I e II  

d) Apenas II e IV  

e) I, II, III e IV 

 

51) As cores dos fogos de artifício se devem à presença de substâncias químicas adicionadas durante 

a fabricação. Alguns íons responsáveis pela coloração são Na+, Sr2+, Ba2+ e Cu2+. Considere as 

afirmativas e assinale o que for correto.  

01. O estrôncio metálico recebe 2 elétrons e se transforma no cátion Sr2+.  

02. Os elétrons do Cu2+ estão distribuídos em quatro níveis de energia.  

04. O íon Na+ é isótopo do gás nobre neônio.  

08. A primeira energia de ionização do Ba é menor que a do Sr.  



16. O íon Na+ tem 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. 

Soma:_______ 

 

52) O Brasil é o campeão mundial da reciclagem de alumínio, colaborando com a preservação do 

meio ambiente. Por outro lado, a obtenção industrial do alumínio sempre foi um processo caro, 

consumindo grande quantidade de energia. No passado, a obtenção industrial do alumínio já foi tão 

cara que, apenas em ocasiões especiais, Napoleão III usava talheres de alumínio. Com relação ao 

alumínio, pede-se:  

a) Qual a configuração eletrônica do cátion do alumínio isoeletrônico ao gás nobre neônio?  

b) Compare o íon Al3+ com os íons Na+ e Mg2+. Ordene as 3 (três) espécies em ordem crescente de 

raio iônico.  

 

53)  O efeito fotoelétrico está presente no cotidiano, por exemplo, no mecanismo que permite o 

funcionamento das portas dos shoppings e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as 

lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque, nas células fotoelétricas, os metais 

emitem elétrons quando são iluminados em determinadas condições. O potássio e o sódio são usados 

na produção de determinadas células fotoelétricas pela relativa facilidade de seus átomos emitirem 

elétrons quando ganham energia. Segundo sua posição na Tabela Periódica, o uso desses metais está 

relacionado com  

a) o baixo valor do potencial de ionização dos átomos desses metais.    

b) o alto valor da afinidade eletrônica dos átomos desses metais.    

c) o alto valor da eletronegatividade dos átomos desses metais.    

d) o alto valor do potencial de ionização dos átomos desses metais.    

 

 

54) Comparando-se as propriedades periódicas dos elementos que compõem o KC ,  assinale o que 

for correto.  

Dados: K (Z=19) e C  (Z=17).  

01) O potássio possui maior caráter metálico.    

 

04) O cloro tem maior raio atômico.    

08) O potássio tem maior eletroafinidade.    

16) O potássio tem maior potencial de ionização. 

18) O uso de matérias-primas de fontes renováveis, com pouca ou nenhuma toxicidade é uma prática 

ecologicamente correta. Um exemplo é a substituição do antidetonante chumbo tetraetila da gasolina 

pelo etanol  

 

 

Marque as alternativas corretas sobre o chumbo: 

(     )  É um metal de transição.   

(     )  Possui eletronegatividade maior que a do carbono.   

(     )  Encontra-se no 6º período da Tabela Periódica.   

(     )  Possui raio atômico maior que o do estanho.   

(     )  Possui energia de ionização superior a do bário 

 

55) O segundo período da tabela periódica é formado pelos elementos Li, Be, B, C, N, O, F e Ne. O 

número atômico do lítio é 3. Sabendo disso, podemos afirmar que:  

(    )  o número atômico do neônio é 10.   

(    )  o raio atômico do berílio é menor do que o do lítio.   

(    )  uma ligação química entre carbono e oxigênio será do tipo covalente  



(     )  o nitrogênio é um não-metal enquanto o neônio é um semimetal.   

(     ) o subnível mais energético do N é o p. 

(     ) entre os elementos do enunciado o mais eletronegativo é o N. 

 

56) A maioria dos elementos da tabela periódica apresenta-se como metais quando cristalizados na 

sua substância pura. Suas propriedades químicas são alvos tanto da pesquisa quanto da aplicação 

industrial. Por pertencerem a uma mesma classe, os metais possuem características similares. Sobre 

as características dos metais, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Metais apresentam alta condutividade térmica e elétrica. 

2. Metais possuem altos valores de eletronegatividade. 

3. Metais apresentam baixa energia de ionização. 

4. Metais reagem espontaneamente com oxigênio. 

 

57) Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.    

b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.    

c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    

d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

58) A solução alcoólica de I2 e KI é chamada de tintura de iodo. Os tipos de ligações que ocorrem no 

I2 e no KI são, respectivamente: 

Dados: 

K - família dos metais alcalinos 

I - família dos halogênios 

a) covalente normal e covalente normal. 

b) iônica e covalente normal. 

c) covalente normal e iônica. 

d) iônica e iônica. 

e) covalente normal e covalente coordenada (dativa). 

 

59) O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras e 

açúcares, e substâncias minerais como, por exemplo, o fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos 

têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o 

mineral apresenta também ligação iônica. 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligações covalente e iônica, 

respectivamente. 

 

a) A ligação covalente só ocorre nos compostos orgânicos. 

b) A ligação covalente se faz por transferência de elétrons e a ligação iônica pelo compartilhamento 

de elétrons com spins opostos. 

c) A ligação covalente se faz por atração de cargas entre átomos e a ligação iônica por separação de 

cargas. 

d) A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica por união de 

átomos em complexos químicos. 

e) A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons e a ligação iônica por transferência 

de elétrons. 

 

 



60)  Classifique as ligações dos compostos abaixo: 

a) CH4 

b) CO2 

c) NaCl 

d) KI 

e) MgCl2 

 

61)  Demonstre a estrutura eletrônica dos compostos do exercício 23. 

 

1- Dados os ácidos HClO, H2SO4, H3PO4, HClO4. 

 

a) Coloque – os em ordem crescente de força; 

b) Represente a ionização de força. 

 

62) Em uma solução de ácido clorídrico diluído, podemos afirmar que praticamente não há mais 

moléculas de cloreto de hidrogênio (HCl). Justifique este fato. 

 

63) O H2SO4 aquoso é um condutor eletrolítico. E o H2SO4 puro no estado líquido? Justifique 

sua resposta. 

 

64) Associe as letras aos algarismos romanos.   

 

 

 

65) Qual a diferença essencial entre um ácido (por exemplo): HF) e uma base (por exemplo) 

Ca(OH)2 quanto ao tipo de ligação química e ao processo que sofrem em água? 

66) Dê exemplo de uma: 

 

a) base volátil  b) dibase forte  

c) dibase sólida  d) monobase fraca   e) monobase forte 

 

67) Dê as fórmulas: 

 

a) ácido clorídrico    b) ácido bórico 

c) ácido nítrico    d) ácido fosfórico 

e) ácido sulfurico    f) ácido pirofosfórico 

g) ácido metafosfórico   h) ácido cianitrico 

i) ácido sílicico     j) ácido perelórico 

l) ácido clorico     m) ácido clorico     

n) ácido cloroso 

r) ácido fosforoso     

s) ácido hipofosforoso    

t) ácido oxálico 

a oxiácido muito forte I H2SO4 

b hidrácido ternário II HF 

c diácido forte III H4SiO4 

d ácido volátil, forte IV HMnO4 

e Tetrácido V HCN 

f triácido ternário VI  



 

 

68) Dê os nomes: 

 

69) Use a tabela de cátions para dar nomes às bases: 

 

a) Co(OH)2     

b) Bi(OH)3    

c) Fe(OH)2    

d) Mg(OH)2 

e) KOH        

f) LiOH    

g) CsOH    

h) Ba(OH)2 

i) Cu(OH)     

j) Ni(OH)2    

l) Ba(OH)2    

m) NaOH 

 

70) Quais são as bases fortes do exercícios anterior? 

 

71) Um aluno, trabalhando no laboratório de sua escola, deixou cair uma certa quantidade de 

solução alcoólica de fenolftaleína sobre o balcão que estava sendo limpo com sapólio. O local onde 

caiu a fenolftaleína adquiriu, quase que imediatamente, uma coloração violácea. Esse aluno, 

observando a mancha violácea, concluiu que: 

 a) o sapólio deve ser um meio ácido. 

 b) o sapólio de deve ser um meio alcalino.  

c) o sapólio deve ser um meio neutro.  

d) o sapólio tem características de um sal.  

e) a fenolftaleína removeu o sapólio do local.  

 

72) Um aluno preparou uma solução, colocando em um erlenmeyer 20,0 mL de álcool etílico, cinco 

gotas de azul de bromotimol e uma gota de solução de hidróxido de sódio 1,0 mol/L. A solução 

resultante apresentou uma coloração azulada. O aluno, invocando poderes mágicos, solicitou a um 

colega de turma que pronunciasse perto da boca do erlenmeyer que continha a solução a seguinte 

frase: “Muda de cor solução”. Após pronunciar várias vezes essa frase, a solução mudou sua 

coloração de azul para verde, para a glória do aluno mágico. Assinale a alternativa verdadeira.  

a) Não podemos duvidar dos poderes sobrenaturais que certas pessoas exercem sobre as soluções. 

 b) Essa solução, de algum modo inexplicável, obedeceu ao comando do aluno.  

c) A reação química entre o álcool etílico e o azul de bromotimol é a responsável pela mudança de 

coloração.  

d) A neutralização do hidróxido de sódio pelo ácido carbônico, que se forma na solução, é a 

responsável pela mudança de coloração da solução.  

a H2CO3 g H2SO3 

b HOCN h H2S2O3 

c H(CH3COO) i H3PO3 

d H4P2O7 j H3PO2 

e HI l HNO2 

f H2SiO3 n HmnO4 



e) O ar exalado pelo aluno, que é rico em oxigênio atômico, oxida o álcool etílico, produzindo um 

ácido que neutraliza o hidróxido de sódio, ocasionando a mudança de coloração da solução.  

 

73) Na reação de neutralização total do ácido sulfídrico com o hidróxido de potássio, há formação 

de sal e água. A fórmula e o nome correto deste sal são, respectivamente:  

a) K2SO4 e sulfato de potássio.  

b) K2SO3 e sulfito de potássio.  

c) KS e sulfeto de potássio.  

d) K2S e sulfato de potássio.  

e) K2S e sulfeto de potássio.  

 

74) Quando se reage uma fórmula de hidróxido de potássio com uma fórmula de ácido sulfúrico, 

obtém-se:  

a) 2 fórmulas de sulfato de potássio.  

b) 1 fórmula de hidrogeno - sulfato de potássio.  

c) 0,5 fórmula de hidrogeno - sulfato de potássio.  

d) 1 fórmula de persulfato de potássio.  

e) 1 fórmula de sulfato de potássio.  

 

75 Na neutralização parcial de um monoácido por uma dibase, resultam moléculas de água em 

número de:  

a) 1.  

b) 2.  

c) 3.  

d) 4.  

e) 5.  

 

76) Os produtos de neutralização parcial do ácido bromídrico (HCl) pelo hidróxido ferroso 

[Fe(OH)2] são:  

a) FeBr2 + H2O.  

b) FeBr2 + 2 H2O.  

c) FeBr3 + 3 H2O.  

d) FeOHBr + H2O.  

e) FeOHBr + 2 H2O.  

 

77) Sobre a reação equacionada abaixo, assinale a alternativa incorreta:  

2 NaOH + H2SO4        Na2SO4 + 2 H2O  

a) Ocorre neutralização das propriedades do ácido e da base.  

b) Há a formação de um sal neutro.  

c) É chamada reação de ionização.  

d) Um dos reagentes é o hidróxido de sódio.  

e) A soma dos coeficientes do balanceamento nesta equação é igual a 6.  

 

 

78) Um caminhão transportando ácido sulfúrico capotou, derramando o ácido na estrada. O ácido 

foi totalmente neutralizado por uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Essa neutralização pode 

ser corretamente representada pelas equações abaixo.  

 

H2SO4 + 2 NaOH          X + 2 H2O      

H2SO4 + NaOH         Y + H2O  



 

As substâncias X e Y são, respectivamente:  

a) Na2SO4 e NaHSO4.  

b) NaHSO4 e Na2SO4.  

c) Na2SO3 e Na2SO4.  

d) Na2SO4 e NaHSO3.  

e) NaHSO3 e Na2SO4.  

 

79) Duas fórmulas de um ácido X exigem na reação de neutralização total três de uma base Y. o 

ácido X e a base Y podem ser, respectivamente:  

a) ácido carbônico e hidróxido de sódio.  

b) ácido carbônico e hidróxido de cálcio.  

c) ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio.  

d) ácido nítrico e hidróxido de alumínio. 

e) ácido fosfórico e hidróxido de magnésio.  

 

 

80)Forneça a fórmula dos óxidos abaixo e classifique os mesmos de acordo com o tipo de ligação: 

 

a) óxido de cálcio                                                                          b) óxidos de lítio 

c) óxido de magnésio                                                                    d) óxido de alumínio 

e) monóxido de nitrogênio                                                             f) pentóxido de difósforo 

g) óxido de sódio                                                                           h) trióxido de enxofre 

i) heptóxido de dicloro                                                                   j) monóxido de dinitrogênio 

l) dióxido de carbono                                                                   m) trióxido de dinitrogênio 

n) óxido plúmbico                                                                         o) óxido ferroso                                                                           

p) oxido cúprico 

 

81- Complete as equações abaixo e de nomes aos compostos químicos obtidos nas reações: 

Atenção: Faça o devido balanceamento se necessário:  

 

a) SO3   +   H2O   →    

b) CaO   +   H2O   → 

c) MgO   +   H2)   → 

d) SO2   +   H2O   → 

e) Li2O   +   H2O   → 

f) P2O5   +   H2O   → 

 

82- Cristal ou vidro? O vidro cristal e o vidro comum têm uma estrutura molecular de desenho 

praticamente idêntico: a diferença está nos elementos químicos que compõem essa estrutura. Também 

conhecido como vidro de cal-soda ou soda-cal, o vidro comum é feito de areia (sílica), soda (óxido de 

sódio), cal (óxido de cálcio) e óxido de alumínio. Já na composição do vidro cristal entra apenas a sílica e o 

óxido de chumbo, substância que dá mais brilho e maior peso ao produto.Observando o texto acima, 

podemos afirmar que:  

a) o óxido de sódio tem fórmula NaO.  

b) o óxido de cálcio é um óxido ácido ou anidrido.  

c) a fórmula do óxido de alumínio é Al2O3.  

d) todos os óxidos presentes no vidro comum ou vidro cristal são óxidos ácidos.  

e) o óxido de chumbo é um óxido molecular.  



 

 

83-O óxido de magnésio (MgO) precisa ser substituído por um óxido que apresenta propriedades químicas 

semelhantes e mesma proporção em átomos. Entre os óxidos a seguir, qual você escolheria?  

a) FeO.    b) CaO.   c) Na2O.   d) CO.    e) NO2.  

 

84-Quando o solo é excessivamente ácido, agricultores procuram diminuir a acidez por meio da adição de 

substâncias com propriedades alcalinas. Com essa finalidade, um dos produtos utilizados é o:  

a) NaCl. b) CaO. c) Na2SO4. d) NH4NO3. e) KClO4.  

 

 

 

85-Os produtos de uma reação de combustão são CO2(g) e vapor de água. Podemos identificar o 

desprendimento do CO2 através de:  

a) queima de CO2(g) com o oxigênio.  

b) recolhimento do CO2(g) numa solução de água de cal [Ca(OH)2].  

c) odor característico do CO2(g).  

d) coloração característica do CO2(g).  

e) aumento da temperatura observado durante a reação de combustão.  

 

 

86) O ferro é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre. Em Carajás, o principal minério de 

ferro é a hematita, substância óxido de ferro III, cuja fórmula é:  

a) FeO. b) Fe3O. c) FeO3. d) Fe2O3. e) Fe3O2.  

 

87) Em recipientes fechados e amplos, o gás carbônico em excesso pode ser retirado pela sua reação com o 

hidróxido de lítio, produzindo carbonato de lítio e água. A equação que apresenta as fórmulas das 

substâncias e o balanceamento corretos é: 

a) CO2 + LiOH         Li2CO3 + H2O. 

b) CO2 + Li2O         Li2CO3 . 

 c) CO2 + 2 LiOH      Li2CO3 + H2O.  

d) CO2 + Li2OH        LiCO3 + H2O.  

e) CO2 + Li(OH)2      Li(CO3)2 + H2O.  

 

 

89)  Uma pessoa que tomar, de 8 em 8 horas, um comprimido contendo 450mg de ácido acetilsalicílico 

(C9H8O4), terá ingerido, após 24 horas, um número de moléculas dessa substância igual a _______________. 

(Dados: Massa molar do ácido acetilsalicílico = 180g/mol; Número de Avogadro = 6.1023) 

 

90) Os motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases, entre eles o dióxido de enxofre e o 

monóxido de carbono. Uma amostra dos gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida. Observou-se que 

ela continha 0,2 mol de dióxido de enxofre e 3,0 x 1023 moléculas de monóxido de carbono. Qual a massa 

total, em gramas, referente à amostra dos gases emitidos? [Dados: Massa molares (g/mol) S = 32; C = 12; O = 

16; Número de Avogadro = 6.1023] 

 

91) Como o dióxido de carbono, o metano exerce também um efeito estufa na atmosfera. Uma das 

principais fontes desse gás provém do cultivo de arroz irrigado por inundação. Segundo a Embrapa, estima-se 

que esse tipo de cultura, no Brasil, seja responsável pela emissão de cerca de 288 Gg (1Gg = 1 × 109 gramas) 

de metano por ano. Calcule o número de moléculas de metano correspondente. [Massas molares (g.mol-1): H 

= 1 e C = 12; Constante de Avogadro = 6.1023] 



 

92) A ingestão de cloreto de sódio, na alimentação, é essencial. Excessos, porém, causam problemas, 

principalmente de hipertensão. O consumo aconselhado para um adulto, situa-se na faixa de 1100 a 3300mg 

de sódio por dia. 

Pode-se preparar uma bela e apetitosa salada misturando-se 100g de agrião (33mg de sódio), 100g de iogurte 

(50mg de sódio) e uma xícara de requeijão cremoso (750mg de sódio), consumindo-a acompanhada com uma 

fatia de pão de trigo integral (157mg de sódio). 

a) Que percentual da necessidade diária mínima de sódio foi ingerido? 

b) Quantos gramas de cloreto de sódio deveriam ser adicionados à salada, para atingir o consumo diário 

máximo de sódio aconselhado? 
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93) Jóias de ouro são fabricadas a partir de ligas contendo, comumente, além desse metal, prata e cobre. 

Isso porque o ouro é um metal muito macio. Ouro 18 quilates, por exemplo, contém 75% de ouro, sendo o 

restante usualmente prata e cobre. Considerando uma pulseira que pesa 26,376 g, contendo 19,700 g de 

ouro, 4,316 g de prata e 2,540 g de cobre, a proporção de átomos de cada elemento (Au : Ag : Cu) nessa liga 

será: (Dados: Massas molares Au = 197 g/mol; Ag = 108 g/mol; Cu = 63,5 g/mol) 

a) 2,000 : 1,000 : 1,000                  b) 10,00 : 4,000 : 4,000               c) 19,70 : 4,316 : 2,540 

d) 7,756 : 1,628 : 1,000                  e) 197,0 : 107,9 : 63,50 

 

94) Considere as equações: 

 
É considerada uma reação de decomposição:  

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

 

95) A seqüência que representa, respectivamente, reações de síntese, análise, simples troca e 

dupla troca são: 

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

 

96) Dadas as equações: 

 
A classificação da reação equacionada e o nome do composto assinalado em negrito são:  

a) Em I - dupla troca e sulfato de cobre I.  

b) Em III - síntese e óxido cúprico.  

c) Em II - dupla troca e hidróxido cúprico.  

d) Em III - análise e óxido cuproso.  

e) Em I - simples troca e sulfato de cobre II. 

 

97) Ao se misturar solução de ácido sulfúrico com bicarbonato de sódio em pó, obtém-se uma 

substância gasosa que geralmente é empregada como:  

a) combustível.  

b) agente de limpeza.  

c) fertilizante.  

d) extintor de chamas.  

e) anestésico. 

 

 

98) A combustão do gás metano (CH4) é representada pela equação química: 

 
Podemos afirmar, sobre esta reação, que:  

a) é uma reação de síntese ou adição.  

b) pode ser classificada como reação de dupla troca.  

c) é uma fotólise.  

d) é reação de oxi-redução.  

e) ocorre na ausência do oxigênio. 
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99) Realize o balanceamento das equações abaixo: 

)  C2H6O  +  O2     CO2  +  H2O 

 

B)  Na2CO3  +  HCl    NaCl  +  H2O  +  CO2 

 

C)  C6H12O6     C2H6O  +  CO2 

 

D)  C4H10  +  O2     CO2  +  H2O 

 

E)  FeCl3  +  Na2CO3    Fe2(CO3)3  +  NaCl 

 

F)  NH4Cl  +  Ba(OH)2    BaCl2  +  NH3  +  H2O 

 

G)  Ca(OH)2  +  H3PO4    Ca3(PO4)2  +  H2O 

 

H)  Fe2(CO3)3  +  H2SO4    Fe2(SO4)3  +  H2O  +  CO2 

 

I)  Na2O  +  (NH4)2SO4    Na2SO4  +  H2O  +  NH3 

 

J)  FeS2  +  O2     Fe2O3  +  SO2 

 

K)  NH3  +  O2     NO  +  H2O 

 

L)  KMnO4  +  H2SO4    Mn2O7  +  K2SO4  +  H2O 

 

M)  CS2  +  O2     CO2  +  SO2 

 

N)  H3PO4  +  CaO    Ca3(PO4)2  +  H2O 

 

O)  Na2CO3  +  H3PO4    Na3PO4  +  H2O  +  CO2 

 

100) Determinar o valor de "x" da espécie KMnOx      sabendo que a espécie química tem massa 

=128u. 

 Dados: O = 16 u; K = 39 u; Mn = 55 u 2.  

 

101)  Determinar a massa atômica do bromo (Br) no composto HBrO3 , sabendo a massa molecular 

do ácido brômico é  129u. Dados: H = 1 u; O = 16 u 3.  

 

102)  Quantas moléculas encontram0s em 245g de ácido sulfúrico? Dados: H = 1 u; O = 16 u; S = 32 

u  

 

103)  A massa molecular do gás carbônico (CO2) é 44u. Se a massa atômica do carbono fosse igual a 

20u, qual seria a suposta massa molecular do gás carbônico?  

 

104)  Em uma pessoa adulta com massa de 70,0kg, há 1,6kg de cálcio. Qual seria a massa dessa pessoa 

em Kg, se , na Natureza houvesse, ao longo do processo evolutivo, escolhido o bário em lugar de 

cálcio?  

Dados: massas atômicas relativas: Ca = 40, Ba = 137. 
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105)  Estima-se que a usina termoelétrica que se pretende construir em cidade próxima a Campinas e 

que funcionará à base de resíduos da destilação do petróleo, poderá lançar na atmosfera, diariamente, 

cerca de 250 toneladas de SO2 gasoso.   

a) Quantas toneladas de enxofre estão contidas nessa massa de SO2? 

b) Considerando que a densidade do enxofre sólido é de 2,0kg/L, a que volume, em litros, corresponde 

essa massa de enxofre?  

 

106) O minério usado na fabricação de ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% 

de óxido de ferro (III). Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas 

desse minério? (Dados: Massas molares: Fe = 56g/mol; O = 16g/mol)   

 

107)  Em um creme dental, encontra-se um teor de flúor de 1,9 mg desse elemento por grama de 

dentifrício. O flúor adicionado está contido no composto "monofluorfosfato de sódio"Na2PO3 (massa 

molar: 144 g/mol). Determine a quantidade de Na2PO3 utilizada na preparação de 100 g de creme 

dental. 

 

108)  O limite máximo de concentração de íon Hg2+ admitido para seres humanos é de 6 miligramas 

por litro de sangue. Determine o limite máximo, expresso em mols de Hg2+ por litro de sangue. (Massa 

molar de Hg=200g/mol) 

 

109) Em 100g de leite em pó infantil, existem 500mg de cálcio. Determine quantos mols de átomos de 

cálcio existem numa lata de 400g de leite em pó. Dado: Ca = 40 u.   

 

110)  Sulfato de cobre pode ser utilizado na agricultura como fungicida e também para transformar o 

álcool hidratado (mistura azeotrópica contendo 4%, em massa, de água) em álcool anidro.  

 
Assim, para obter-se 96 kg de álcool anidro a custa de cerca de 100 kg de álcool hidratado, a massa de 

sulfato de cobre anidro utilizada é, aproximadamente, Dados: Massa molar (g/mol) CuSO4...160 

H2O.........18 

 

111)Determine a massa de dióxido de carbono produzida na queima de 250g de propano. 

 

112)  Determine o número de mol de água produzido durante a queima de 32g de metano. 

 

113) Determine o número de mol de água produzido na queima de 400g de butano. 

 

114) Realize as atividades do LIVRO para cálculos estequiométricos. 


