
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
Questão 1) Certa noite, enquanto a família de Bruno jantava à mesa, acabou a energia e as luzes se apagaram. Sua 
mãe rapidamente providenciou velas para iluminar o ambiente. Ao ver a chama da vela, Bruno logo se lembrou de 
suas aulas de Química sobre as transformações da matéria, e começou a pensar em quais transformações físicas ou 
químicas estariam acontecendo naquela vela. 
 
a) Descreva uma transformação química que estaria ocorrendo com a vela. 
 
 
 
 
 
 
b) Descreva uma transformação física que estaria ocorrendo com a vela. 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 2) Tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Universidade Cornell, nos EUA, como parte do projeto 
AguaClara, visa a construção de estações de tratamento de água que operam sem eletricidade, para servir 
comunidades rurais na América Latina, que não dispunham de água potável até então. O processo simplificado em 4 
etapas é descrito a seguir: 

(adaptado de www.terra.com.br. 29/08/2017) 
 
1. Uso de um coagulante químico, substância que ioniza na água e passa a atuar por interação eletrostática para unir 

partículas na água, formando partículas maiores - e mais pesadas. 
2. A água é, então, enviada a um tanque de sedimentação em que as partículas se sedimentam no fundo. 
3. A água da parte superior vai para um filtro de areia de camadas múltiplas, que capturam partículas “fujonas”. 
4. Por fim, a água é purificada com cloro, antes de ir parar nos tanques de abastecimento da comunidade. 
 
A respeito desse processo, assinale a alternativa correta. 
 
a) A etapa 1 envolve um processo químico que depende de energia elétrica. 
b) A sedimentação, ocorrida na etapa 2, também pode ser chamada de flotação, um processo químico. 
c) A filtração ocorrida na areia, etapa 3, é um processo químico. 
d) A reação de microorganismos com cloro, ocorrida na etapa 4, é responsável pela desinfecção da água, sendo 

classificada como processo químico. 
 
Questão 3) Energia é a capacidade que os corpos têm de produzir um trabalhoou desenvolver uma força. O princípio 
da conservação de energia nos diz que ela não é criada nem destruída, mas apenas transformada. Podemos 
exemplificar esse princípio pelo funcionamento de uma televisão.  
 
a) Qual é a forma de energia utilizada para fazer uma televisão funcionar? 
 
 
 
 
 
 
b) Durante o funcionamento da televisão, essa forma de energia é transformada em outras. Cite duas delas.  
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Questão 4) Um analista de laboratório recebeu uma amostra de uma substância em pó, para fazer sua identificação. 
Dentre as propriedades que poderiam ser analisadas, a única que não seria útil para identificar essa amostra seria  
 
a) seu ponto de fusão. 
b) sua densidade. 
c) sua massa. 
d) sua dureza. 
e) sua solubilidade em água. 
 
Questão 5) O gelo-seco é um produto bastante utilizado para criar um efeito de névoa durante apresentações em 
shows. Ele é obtido quando se resfria o dióxido de carbono (CO2) a temperaturas inferiores a -78°C. O efeito visual 
mencionado é obtido por consequência de sua  
 
a) evaporação. 
b) ebulição. 
c) gaseificação. 
d) calefação. 
e) sublimação. 
 
Questão 6) Esculturas feitas de gelo costumam chamar a atenção de pessoas em eventos como casamentos e festas. 
O trabalho sobre o bloco de gelo requer habilidades e muitos cuidados. Para evitar que a peça derreta antes da hora, 
a peça é embalada e transportada em veículos frigoríficos, a uma temperatura de -15°C. Quando exposta em 
condições adequadas, a escultura pode durar de 8 a 12 horas. 
 
Considerando as informações acima, indique a afirmação correta.  
 
a) Se a escultura não fosse transportada em veículos frigoríficos, poderia ocorrer sua liquefação. 
b) Um bloco de gelo ainda não trabalhado pelo escultor pode ser considerado um objeto, mesmo que não tenha uma 

utilidade definida. 
c) A matéria-prima dessas esculturas pode ser representada pela fórmula química H2O. 
d) A transformação de um bloco de gelo em escultura é um processo que altera sua composição. 
e) Quando a escultura derrete, ocorre uma transformação química que faz o gelo se tornar água. 
 
Questão 7) O soro caseiro é um produto bastante utilizado para combater a desidratação causada por vômitos ou 
diarreia, e é muito simples de se fazer: basta dissolver, em 1 litro de água (H2O), 3,5 g de sal de cozinha (NaCℓ) e 20 
g de açúcar (C6H12O6). Sobre esse produto, responda ao que se pede.  
 
a) Com relação à composição química de cada componente, há substâncias simples ou compostas? Explique. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Com relação ao aspecto dessa mistura, ela é classificada como mistura homogênea ou heterogênea? Explique. 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 8) Analise a imagem mostrada abaixo. 

 
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/(Adaptado) 

 
A operação indicada na figura corresponde a uma etapa de um processo indicado para a separação de determinadas 
 
a) Soluções saturadas. 
b) Soluções diluídas. 
c) Misturas heterogêneas. 
d) Misturas homogêneas. 



 
Questão 9) O ferro (26Fe56) pode ser encontrado em diversos momentos do cotidiano, como portões, panelas, rodas 
de automóveis, pontes, pregos entre outros. Sobre esse elemento, pode-se afirmar que: 
 
a) Possui número de massa igual a 26. 
b) Apresenta número atômico 30. 
c) Contém no núcleo 26 nêutrons. 
d) No estado fundamental possui 26 elétrons. 
e) Tem número de massa igual a 82. 
 
 
Questão 10) A matéria é constituída por átomos, ao qual sabe-se que são constituídos das partículas: prótons, 
nêutrons e elétrons. Muito estudo se passou para compreender a constituição atômica, assim represente por 
desenhos, respectivamente, os modelos atômicos, propostos por Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr: 
 

Dalton Thomson Rutherford Bohr 

    

 
Questão 11) O sulfeto de hidrogênio (H2S) ou ácido sulfídrico é um gás inflamável, incolor e tóxico, cujo cheiro é 
semelhante ao da matéria orgânica em decomposição. Explique, baseando-se na configuração eletrônica, que tipo de 
ligação é encontrada no ácido sulfídrico.  
Dados: número atômico: H = 1 e S = 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 12) Um átomo no estado fundamental apresenta a seguinte configuração eletrônica: 1s2 2s22p63s23p64s2.  
 
Sobre esse elemento, é correto afirmar que: 
 
a) pertence ao grupo dos ametais. 
b) a temperatura ambiente encontra-se gasoso, pois é um gás nobre. 
c) é do grupo dos metais alcalinos terrosos. 
d) na tabela periódica está no segundo período. 
e) pode ser encontrado no grupo 14 da classificação periódica. 
 
 
Questão 13) Os sais minerais são fundamentais a manutenção da saúde, pois fornecem ao corpo alguns elementos 
como cálcio, ferro, magnésio, potássio, sódio, iodo e flúor. A ingestão ocorre através da alimentação, e esses 
elementos são encontrados como íons, do tipo  
 

Ca+2, Fe+2, Mg+2, Na+, I– e F– 

 

Sabendo os números atômicos Ca (Z=20), Fe (Z=26), Mg (Z=12), Na (Z=11), I (Z=53) e F(Z=9), pode-se afirmar 
que 
 
a) o cálcio é consumido como cátion bivalente. 
b) o Ferro ingerido apresenta 28 elétrons. 
c) o magnésio para auxiliar a saúde é um ânion bivalente. 
d) o sódio e o iodo possuem o mesmo número de elétrons.  
e) o flúor e o sódio são encontrados no organismo como isótopos.  
 
 
 



 
Questão 14) Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora (mistura de enxofre, carvão e salitre) e por 
um sal de um elemento determinado, por exemplo, sais de cobre, como CuCℓ2, que irá determinar a cor verde azulada 
da luz produzida na explosão. Observe as representações dos elementos enxofre e cobre presentes em um fogo de 
artifício: 16S

32 e 29Cu64. 
 
A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de massa 
do enxofre e o número de nêutrons do cobre. 
 
a) 32 e 29 
b) 32 e 35 
c) 16 e 29 
d) 16 e 35 
e) 16 e 64 
 
 
Questão 15) Um caminho para a sustentabilidade é intensificar a reciclagem de materiais como o plástico. Os 
plásticos, sejam sobras de processos industriais ou mesmo recuperados do lixo, passam por uma triagem, que separa 
os diferentes tipos para, em seguida, serem lavados e transformados em pequenos grãos. Esses grãos podem, então, 
ser usados na confecção de novos materiais. Em sua fase final de reciclagem, os grãos sofrem muita agitação e 
podem ser eletrizados com carga positiva.Nessas condições, é correto afirmar que eles passaram por um processo de 
 
a) adição de prótons. 
b) adição de nêutrons. 
c) remoção de prótons. 
d) remoção de elétrons. 
e) remoção de nêutrons. 
 
 
Questão 16) Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz 
energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, 
dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características 
desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é a baseada na energia:  
 
a) dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. 
b) solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. 
c) nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. 
d) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. 
e) eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação. 
 
 
Questão 17) A matéria apresenta diversas propriedades que são separadas em gerais e em específicas.  
 
Sobre isso, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.  
 
I. As propriedades gerais são comuns a todos os tipos de matéria, portanto, não servem para caracterizar um tipo 

específico. 
II. As propriedades específicas podem diferenciar um tipo de matéria de outro. 
III. Massa e inércia se relacionam, pois quanto maior for a massa do corpo mais fácil será retirá-lo do estado de 

inércia. 
IV. De acordo com as propriedades divisibilidade e indestrutibilidade, a matéria pode ser dividida até porções muito 

pequenas, mas nunca destruída. 
V. Dureza é a capacidade de resistência que a superfície de um material oferece ao ser riscado por outro. 

Tenacidade é a resistência que o material oferece ao choque mecânico, isto é, ao impacto. 
 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) I, II, III e IV estão corretas. 
c) I, II, III e V estão corretas. 
d) I, II, IV e V estão corretas. 
e) I, III, IV e V estão corretas.  
 
 
Questão 18) O magnésio é um elemento químico que, entre diversas funções, diminui a atividade dos radicais livres, 
o que tem como consequência a redução do risco de envelhecimento precoce. Sabendo-se que o número atômico (Z) 
do Mg é 12 e o seu número de massa (A) é 24, é correto afirmar: 
 
a) O magnésio forma íons do tipo ânions Mg-2. 
b) A configuração eletrônica do Mg no estado fundamental é 1s2 2s2 2p6. 
c) O átomo neutro de Mg tem 12 prótons, 12 elétrons e 24 nêutrons. 
d) A diferença entre Mg e Mg+2 está no número de nêutrons que apresentam. 
e) O cátion formado pelo Mg+2apresenta 12 prótons, 12 elétrons e 10 nêutrons.  
 
 



 
Questão 19) Leia o texto a seguir, julgue as frases sobre Tabela Periódica e assinale a alternativa correta. 
 

A Tabela Periódica é uma forma de organizar e apresentar algumas informações sobre todos os elementos químicos 
que existem [...]. 

 
(Disponível em: www.tabelaperiodica.org/o-que-e-a-tabela-periodica/. Acesso em: 06 jan. 2018. 

 
I. Dmitri Mendeleiev (1834-1907) foi uma das pessoas que ajudou a organizar a Tabela Periódica. 
II. A Tabela Periódica está organizada em ordem crescente de número atômico (Z). 
III. A Tabela Periódica está organizada em ordem crescente de importância dos elementos químicos. 
IV. A Tabela Periódica apresenta sete linhas horizontais que representam os períodos. 
V. A Tabela Periódica apresenta 18 colunas chamadas de grupos ou famílias. 
 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) As alternativas I, II, III e V estão corretas.  
c) As alternativas II, III, IV e V estão corretas.  
d) As alternativas I, II, IV e V estão corretas.  
e) Todas as alternativas estão incorretas.  
 
 
Questão 20) As quadrículas da Tabela Periódica trazem algumas informações sobre o elemento químico 
representado. Analise a quadrícula a seguir, julgue as frases como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que 
indica a sequência correta. 

 
 

I. (     ) O número I indica o número de massa do elemento químico. 
II. (     ) O número II indica o nome do elemento químico. 
III. (     ) O número III indica o número atômico do elemento químico. 
IV. (     ) O número IV indica o símbolo do elemento químico. 
V. (     ) O número V indica a distribuição eletrônica do elemento químico. 
 
a) V, V, V, V, V. 
b) V, F, V, F, V. 
c) F, V, F, V, F. 
d) F, V, F, V, V. 
e) F, F, F, F, F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


