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1. Um determinado volume de água foi colocado em um recipiente de formato 

cúbico e em seguida resfriado à 0°C. Após a mudança de estado físico, um analista 

determinou o número de moléculas presentes no cubo de água formado. Desprezando 

possíveis efeitos de compressão ou expansão e admitindo a aresta do cubo igual a 3 cm, 

o número de moléculas de água presentes no cubo será, aproximadamente, igual a:  

 

Dados:  

Densidade da água:  1g / cm³ 

M (O) = 16 g . mol-1  M (H) = 1 g . mol-1     

NA: 6 x 10²³ mol-1 

 

a) 1 x 1023   

b) 3 x 1023   

c) 5 x 1023   

d) 7 x 1023    

e) 9 x 1023 

 

 

2. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a 

quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão 

para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. 

Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis 

e mais suscetíveis a fraturas. 

 

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em 1 ago. 2012. (adaptado.) 

 

Considerando-se o valor de 6 x 10²³ mol-1 para a constante de Avogadro e a massa 

molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a 

ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? 

 

a) 7,5 x 1021  

b) 1,5 x 1022   

c) 7,5 x 1023   

d) 1,5 x 1025   
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e) 4,8 x 1025 

 

 

3. A ductilidade é a propriedade de um material deformar-se, comprimir-se ou 

estirar-se sem se romper. A prata é um metal que apresenta excelente ductilidade e a 

maior condutividade elétrica dentre todos os elementos químicos. Um fio de prata 

possui 10 m de comprimento (l) e área de secção transversal (A) de 2 x 10-7 m2. 

Considerando a densidade da prata igual a 10,5 g/cm3 , a massa molar igual a 108 g/mol 

e a constante de Avogadro igual a 6,0 x 1023 mol1 , o número aproximado de átomos de 

prata nesse fio será 

 

a) 1,2 x 1023  

b) 2,4 x 1023   

c) 3,6 x 1024   

d) 4,8 x 1024   

e) 6,0 x 1025 

 

 

4. Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta 

potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em 

pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos 

refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias/grama. É 

contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca 

acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA (índice diário 

aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa corpórea. 

 

Disponível em; http://boaspraticasfarmaceuticas.com.  

Acesso em: 27 fev. 2012. 

 

Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, 

em mol, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais 

próxima de 

 

Dado: massa molar do aspartame = 294 g/mol 
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a) 1,3  10 –4. 

b) 9,5  10 –3. 

c) 4  10–2. 

d) 2,6. 

e) 823. 

 

 

5. A respiração é um processo essencial para os seres humanos, uma vez que é 

através dela que é disponibilizado o oxigênio que será utilizado pelas células para a 

produção de energia. Além disso, o sistema respiratório é responsável por retirar o gás 

carbônico resultante do metabolismo celular. Um adulto normal em repouso inspira e 

expira algo em torno de 7 ou 8 litros de ar por minuto. Isso corresponde a algo em torno 

de 11 mil litros de ar por dia. O ar inalado tem 20% de oxigênio (O2) e o ar expirado 

tem 15% de oxigênio, então 5% do volume de ar é consumido em cada respiração e 

convertido em dióxido de carbono (CO2). Portanto, um ser humano adulto consome 550 

litros de oxigênio puro por dia.  

Assim, quantas moléculas de gás oxigênio puro são consumidas por dia por um ser 

humano adulto? 

 

Dado: Vm = 25 L/mol e NA= 6,02.10²³ mol-¹.  

 

a) 6,60 x 1024 

b) 1,32 x 1025 

c) 2,64 x 1025 

d) 5,28 x 1025 

e) 1,05 x 1026 

 

 

6. A eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos 

de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de 

matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores 

primários e o crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe, que é o elemento 
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menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos 

vivos. O ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um 

lago. 

 

 

 

A análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes de 

lavouras adubadas revelou as concentrações dos elementos carbono (21,2 mol/L), 

nitrogênio (1,2 mol/L) e fósforo (0,2 mol/L). Nessas condições, o nutriente limítrofe é o  

 

a) C.  

b) N.  

c) P.  

d) CO2. 

e) PO4
3-. 

 

 

7. Nos últimos anos, tem-se falado muito em “sequestro de carbono”, expressão 

que se refere à remoção de CO2 a partir de misturas de gases. Na natureza, a remoção do 

CO2 contido no ar atmosférico ocorre naturalmente, por meio da fotossíntese. 
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Entretanto, metodologias têm sido desenvolvidas pelo homem para a separação do CO2 

contido em misturas gasosas, para posterior reconversão do gás, por exemplo, em 

combustíveis líquidos. Essa separação pode ocorrer por criogenia ou por adsorção. Na 

criogenia, a mistura de gases, normalmente pressurizada, é resfriada gradativamente, de 

forma que os constituintes são separados com base na propriedade de condensarem em 

diferentes temperaturas. No processo por adsorção, utiliza-se um adsorvente 

(frequentemente, carvão ativado) que tenha a capacidade de adsorver seletivamente o 

CO2 em seus sítios ativos. Considerando que cada sítio ativo do carvão ativado seja 

responsável pela adsorção de uma molécula de CO2 e assumindo 6,0 × 1023 como o 

número de Avogadro, qual o número de sítios ativos necessários para a adsorção de 

176,0 g de CO2? 

 

a) 1,2 x 1024 

b) 2,4 x 1024 

c) 3,6 x 1024 

d) 4,8 x 1024 

e) 6,0 x 1024 

 

 

8. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por isso é 

utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma 

concentração superior a 1,0 mg/L. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 

4,0 mg/L podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas 

no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa 

aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é 

administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3,0 

mg/mL. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5,0 L, será submetido a 

um tratamento com solução injetável desse medicamento. 

Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse 

indivíduo, pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo 

anticoagulante? 

 

a) 1,0 mL  

b) 1,7 mL  
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c) 2,7 mL  

d) 4,0 mL  

e) 6,7 mL 

 

 

GABARITO: 

 

1. E 

2. B 

3. A 

4. B 

5. B 

6. B 

7. B 

8. D 


