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SOLUÇÕES 2º ANO – QUÍMICA – PROF.  CIRILO 

 
01. (Fuvest 2020)  

 
 
Em Xangai, uma loja especializada em café oferece uma opção diferente para adoçar a bebida. A chamada sweet 
little rain consiste em uma xícara de café sobre a qual é pendurado um algodão-doce, material rico em sacarose, 
o que passa a impressão de existir uma nuvem pairando sobre o café, conforme ilustrado na imagem. 

 

Disponível em https://www.boredpanda.com/. 
 
O café quente é então adicionado na xícara e, passado um tempo, gotículas começam a pingar sobre a bebida, 
simulando uma chuva doce e reconfortante. A adição de café quente inicia o processo descrito, pois 
 
Note e adote: 
Temperatura de fusão da sacarose à pressão ambiente = 186ºC 
Solubilidade da sacarose a 20ºC = 1,97 Kg/L de água.  
 
a) a temperatura do café é suficiente para liquefazer a sacarose do algodão-doce, fazendo com que este goteje 

na forma de sacarose líquida.    
b) o vapor de água que sai do café quente irá condensar na superfície do algodão-doce, gotejando na forma de 

água pura.    
c) a sacarose que evapora do café quente condensa na superfície do algodão-doce e goteja na forma de uma 

solução de sacarose em água.    
d) o vapor de água encontra o algodão-doce e solubiliza a sacarose, que goteja na forma de uma solução de 

sacarose em água.    
e) o vapor de água encontra o algodão-doce e vaporiza a sacarose, que goteja na forma de uma solução de 

sacarose em água. 
 
02. (Unicamp 2020) Um medicamento se apresenta na forma de comprimidos de 750 mg ou como suspensão oral 

na concentração de 100 mg/mL. A bula do remédio informa que o comprimido não pode ser partido, aberto ou 
mastigado e que, para crianças abaixo de 12 anos, a dosagem máxima é de 15 mg/Kg/dose. Considerando apenas 
essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos, pesando 40 Kg, poderia ingerir com segurança, no 
máximo,  
a) 6,0 mL da suspensão oral em uma única dose.    
b) 7,5 mL da suspensão oral, ou um comprimido em uma única dose.    
c) um comprimido em uma única dose.    
d) 4,0 mL da suspensão oral em uma única dose.    

 
03. (Unioeste 2018)  O tratamento de água usual não elimina alguns poluentes potencialmente tóxicos, como os 

metais pesados. Por isso, é importante que indústrias instaladas ao longo dos rios, os quais são fontes de água 
para a população, tenham seus rejeitos controlados. Considere que uma indústria lançou, em um curso d’água, 
20 000 litros de um rejeito contendo 1 g/L de CdCl2. 
 

Se metade deste rejeito encontrar seu destino em um tanque de uma estação de tratamento, de modo que o 
volume final seja de 50 x 106 litros, a concentração de CdCl2 em mol/L(em  aí esperada será de aproximadamente: 
 

Dados: Cd = 112 g/mol; Cl  = 35,5 g/mol 
 
a) 1 x 10-6      b) 1 x 10-5     c) 5 x 10-4         d) 1 x 10-4         e) 5 x 10-3        
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 

Há mais de um tipo de bafômetro, mas todos são baseados em reações químicas envolvendo o álcool etílico 
presente a baforada e um reagente – por isso, o nome técnico desses aparelhos é etilômetro. Nos dois mais comuns 
são utilizados dicromato de potássio (que muda de cor na presença do álcool) e célula de combustível (que gera uma 
corrente elétrica). Este último é o mais usado entre os policiais no Brasil. Com a nova legislação, o motorista que for 
flagrado com nível alcoólico acima do permitido (0,1mg L  de sangue) terá que pagar uma multa de R$ 955,00,  além 
de ter o carro apreendido e perder a habilitação. Se estiver embriagado (níveis acima de 0,3 mg L  de sangue), ainda 

corre o risco de ficar preso por 6  meses a 1 ano. 
<https://tinyurl.com/yctm9zrz> Acesso em: 10.11.2017. Adaptado.  

 
04. Um adulto de 75 kg possui, em média, 5 litros de sangue. Esse adulto foi flagrado, no teste do bafômetro, com 

nível alcoólico exatamente igual ao limite máximo permitido. 
 
A massa de álcool contida no sangue desse adulto, em mg, é igual a  
a) 0,1.  
b) 0,2.   
c) 0,3.    
d) 0,4.    
e) 0,5.    

 
05. A água de uso doméstico deve apresentar uma concentração de íons fluoreto igual a 5,0 x 10-5 mol/L. Se, ao fim 

de um dia, uma pessoa toma 6 litros dessa água, qual a massa de fluoreto, em miligramas, que essa pessoa 
ingeriu? 
a) 1,8 
b) 2,6 
c) 5,7 
d) 11,4 

 


