
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Fabiano 
 
01. (UFMG) Na produção caseira de pães, usando-se fermento, é comum colocar-se uma bolinha de massa em 

um copo com água. Inicialmente, a bolinha afunda na água e, decorrido algum tempo, ela flutua, indicando 
o momento de assar os pães. 
Considerando-se o fenômeno descrito, é CORRETO afirmar que a bolinha flutua porque ela 

a) fica cheia de água. 
b) se dissolve parcialmente na água. 
c) se torna menos densa que a água. 

d) tem sua massa diminuída. 
 
02. (UFMG) A análise elementar de um hidrocarboneto X pode ser feita por meio da reação de oxidação, 

conforme a equação: 

 
Assim sendo, é CORRETO afirmar que, para o hidrocarboneto X, a proporção entre átomos de carbono e 
átomos de hidrogênio, nessa ordem, é de 
a) 1 : 1. 

b) 1 : 2. 
c) 1 : 3. 
d) 2 : 3. 

 

03. (UFMG) Um balão de borracha, como os usados em festas de aniversário, foi conectado a um tubo de 

ensaio, que foi submetido a aquecimento. Observou-se, então, que o balão aumentou de volume. 
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que o aquecimento 

a) diminui a densidade do gás presente no tubo. 
b) transfere todo o gás do tubo para o balão. 
c) aumenta o tamanho das moléculas de gás. 

d) aumenta a massa das moléculas de gás. 
 
04. (UFMG) Estas informações foram adaptadas do rótulo de um repositor hidroeletrolítico para praticantes de 

atividade física: 

 
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que, na porção indicada do repositor 

hidroeletrolítico, 
a) a massa de íons sódio é o dobro da massa de íons cloreto. 
b) a concentração de íons sódio é igual a 4x10-3 mol/ L. 

c) a massa de íons cloreto é igual a 71 mg. 

d) a quantidade de cloreto de sódio é igual a 4x10-3 mol. 
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05. (UFMG) A dose letal (DL50) – a quantidade de um pesticida capaz de matar 50% das cobaias que recebem 
essa dose – é expressa em miligramas do pesticida por quilograma de peso da cobaia. 
Este quadro apresenta os dados da solubilidade em água e da DL50 de três pesticidas: 

 
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que o pesticida com maior potencial de se 
espalhar no ambiente por ação das chuvas e aquele com maior toxicidade 
a) são, respectivamente, o DDT e o paration. 

b) é, em ambos os casos, o malation. 
c) são, respectivamente, o DDT e o malation. 
d) são, respectivamente, o malation e o paration. 

 
06. (UFMG) Sabe-se que, à temperatura ambiente, há, aproximadamente, o mesmo número de moléculas em 

19 mL de água pura e em 60 mL de etanol puro. Quando amostras desses dois líquidos, com esses 
volumes, são misturadas em uma proveta, observa-se que  

. a temperatura da mistura aumenta em relação à temperatura dos líquidos puros; 

. as bolhas que se formam, então, sobem até a superfície da mistura; e 

. a mistura tem um volume total menor que 79 mL. 

 
Considerando-se esse experimento e as observações dele decorrentes, é CORRETO afirmar que 
a) a mistura de água e etanol é um processo endotérmico. 

b) a densidade da mistura é maior do que seria se seu volume fosse igual a 79 mL. 
c) as bolhas evidenciam a ocorrência de uma reação química entre a água e o etanol. 

d) a massa de água e a massa de etanol nesse experimento são, aproximadamente, iguais. 
 

07. (UFMG) Dois recipientes abertos contêm: um, água pura (I) e, o outro, água salgada (II). Esses dois 
líquidos são aquecidos até a ebulição e, a partir desse momento, mede-se a temperatura do vapor 
desprendido. 

Considerando essas informações, assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa o comportamento 
da temperatura em função do tempo durante a ebulição. 
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08. CALCULE a quantidade de água contida em 90 g de água. 
 
09. DETERMINE o volume de 8 mol de etanol (C2H5OH) 

 
10. CALCULE o número de átomos de magnésio existentes em 6 mg desse metal 

DADO: Constante de Avogadro = 6,0 × 1023 mol-1 

 
11. (Pucminas) Sólido branco, viscoso, suficientemente flexível para ser trabalhado na produção de mancais e 

no recobrimento de fios elétricos e panelas, o teflon é um polímero do tetraflúor-etileno: (C2F4). 

O número de átomos de flúor que existe em 1 mol desse composto é, aproximadamente, igual a: 
DADO: Constante de Avogadro = 6,0 × 1023 mol-1 
a) 2,40 x 1023 
b) 1,20 x 1023 

c) 1,80 x 1023 
d) 2,40 x 1024 
e) 1,20 x 1024 

 
12. (Pucminas) Seja dada a seguinte tabela: 

 
De cima para baixo, a 25°C e 1 atm, os estados físicos dos compostos são respectivamente: 
a) líquido, sólido, líquido, gás 
b) sólido, sólido, gás, gás 

c) líquido, líquido, sólido, gás 
d) sólido, sólido, gás, líquido 

e) líquido, líquido, líquido, gás 

 
13. (Pucminas) Num início de noite de agosto de 1986, na pequena cidade de Nyos, num vale da República 

dos Camarões, aconteceu um acidente ecológico natural. Subitamente, uma nuvem baixa, formada de uma 
imensa bolha de certo gás (trezentos milhões de metros cúbicos), vinda do Lago Nyos (situado no morro 

acima da cidade), espalhou-se pela cidade e pelo vale, alterando tragicamente a atmosfera. O gás da 
nuvem mortífera, por ser uma vez e meia mais denso que o ar, expulsou o ar da região, matando por 
asfixia, em poucos minutos, mais de mil e duzentas pessoas, milhares de vacas e aves, centenas de cabras 

e carneiros. 

 
Com base nas densidades dos gases e do ar, pode-se deduzir que o gás do sinistro e traiçoeiro fenômeno 

foi: 
a) ozônio 
b) hélio 

c) hidrogênio 

d)  ás carbônico 
e) amônia 

 

14. (Pucminas) A concentração de 0,46 g de álcool etílico (C2H5OH) por litro de sangue reduz a concentração 
de um motorista, aumenta o tempo de suas reações e duplica o risco de acidente no trânsito. Nessas 
condições, a concentração de álcool presente no sangue do motorista, em mol/L, é igual a: 

a) 0,01 
b) 0,02 
c) 0,46 

d) 1,00 
e) 2,17 
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15. (Pucminas) Num livro texto do 2º grau foi encontrada a ficha abaixo, considerada como a “carteira de 
identidade” do cloreto de sódio: 

 
Por um erro de grafia foi apresentado um valor incompatível para a constante: 
a) ponto de fusão 
b) ponto de ebulição 

c) densidade 
d) solubilidade 
e) fórmula 

 


