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Q.01- Uma pessoa ingeriu, durante um almoço, 90,0g de vegetais 
verdes, 35,0g de batatas fritas, 50,0g de arroz, 100,0g de frango 
grelhado e, como sobremesa, 120,0g de sorvete. Para gastar a energia 
obtida nesse almoço, a pessoa resolveu correr. Se a energia consumida 
por hora de corrida é de 2600kJ, o tempo em minutos que ela deve 
permanecer correndo para queimar toda energia adquirida no almoço 
é de, aproximadamente:  

 
 
A) 43      B) 83     C) 60       D) 98     E) 90   
 
Q.02- O metano é um poluente atmosférico e sua combustão completa 
é descrita pela equação química balanceada e pode ser esquematizada 
pelo diagrama abaixo.  

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) 

 
Sobre este processo químico, podemos afirmar que:  
 
A) a variação de entalpia é –890 kJ/mol, e portanto é exotérmico.  
B) a entalpia de ativação é –1140 kJ/mol.  
C) a variação de entalpia é –1140 kJ/mol, e portanto endotérmico. 
D)  a entalpia de ativação é 890 kJ/mol.  
E) a entalpia de ativação é –890 kJ/mol. 
 
Q.03-Com relação a um fogão de cozinha, que utiliza mistura de 
hidrocarbonetos gasosos como combustível, é correto afirmar que:  
 
A) a chama se mantém acesa, pois o valor da energia de ativação para 

ocorrência da combustão é maior que o valor relativo ao calor 
liberado.  

B) a reação de combustão do gás é um processo endotérmico.  
C) a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes na 

combustão dos gases.  
D) a energia das ligações quebradas na combustão é maior que a 

energia das ligações formadas.  
E) se utiliza um fósforo para acender o fogo, pois sua chama fornece 

energia de ativação para a ocorrência da combustão. 
 
 
 
 
 
 

Q.04-A ingestão de proteínas pode ser feita pelo consumo de 
alimentos como ovos, carnes e leite. Tais alimentos também contêm 
minerais importantes na manutenção do organismo, como o cálcio e o 
ferro. No rótulo de determinada caixa de ovos de galinha consta que 50 
g de ovos (sem a casca) contêm 25 mg de cálcio, entre outros 
constituintes.  

 
O nome da proteína e o teor em ppm (1 ppm = 1 parte por 1 milhão de 
partes) de íons cálcio presentes nesses ovos são, respectivamente:  
A) albumina; 200.  
B) albumina; 500.  
C) caseína; 250.  
D) caseína; 500.  
E) insulina; 200.   
 
Q.05- O rótulo de um produto usado como desinfetante apresenta, 
entre outras, a seguinte informação. Cada 100 mL de desinfetante 
contém 10 mL de solução de formaldeído 37% V/V (volume de 
formaldeído por volume de solução). A concentração de formaldeído no 
desinfetante, em porcentagem volume por volume, é  
A) 1,0%  
B) 3,7%  
C) 10%  
D) 37%    
 
Q.06- A queima dos combustíveis fósseis (carvão e petróleo), assim 
como dos combustíveis renováveis (etanol, por exemplo), produz CO2 
que é lançado na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e 
possível aquecimento global. Por qual motivo o uso do etanol é 
preferível ao da gasolina?  
 
A) O etanol é solúvel em água.  
B) O CO2 produzido na queima dos combustíveis fósseis é mais tóxico 

do que aquele produzido pela queima do etanol.  
C) O CO2 produzido na queima da gasolina contém mais isótopos de 

carbono 14 do que aquele produzido pela queima do etanol.  
D) O CO2 produzido na queima do etanol foi absorvido recentemente 

da atmosfera.  
E) O carbono do etanol é proveniente das águas subterrâneas. 
 
Q.07- Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, leia atentamente 
as afirmativas a seguir.  
I - As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um 
lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a 
cadeia alimentar.  
II - As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que 
prejudicaria o crescimento de certos vegetais.  
III - Alto valor de pH é decorrente da formação de ácidos, tais como 
HNO3 e H2SO4.  
IV - Processo de formação da chuva ácida é caracterizado por uma 
reação de neutralização.  
 
São afirmativas CORRETAS:  
 
a) I e II apenas  
b) II e III apenas  
c) I, III e IV  
d) II, III e IV     
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Q.08- O monóxido de carbono se combina com a hemoglobina nos 
glóbulos vermelhos do sangue e a inutiliza para a sua função essencial 
que é a de transportar oxigênio pelo corpo. Sem oxigênio, morremos 
rapidamente. E nosso cérebro é o primeiro a morrer. 

 
 O monóxido de carbono ( CO ) no ar que respiramos pode se combinar 
com até 5 % da hemoglobina de nosso sangue, e se fumarmos esse 
valor pode subir para valores da ordem de 10 %. [...] Se chegar a 30 % 
perceberemos os sintomas do envenenamento por monóxido de 
carbono: náuseas, dores de cabeça, indolência e dores no peito. 
Apenas 1 % de CO no ar converte mais de 50 % da hemoglobina 
sanguínea em uma forma que não é funcional e causa morte em uma 
hora. [...] 
A principal fonte humana de monóxido de carbono são os 
escapamentos de carros, que podem produzir níveis tão altos como 50 
ppm (0,005 %) em locais de tráfego intenso. [...]  
Baseado no texto e nos conceitos de Química, pode-se concluir que: 
 
A) o monóxido de carbono é um composto pertencente à função 

inorgânica ácido; 
B) o monóxido de carbono é o grande responsável pela fotossíntese, 

realizada pelas plantas; 
C) o ar contendo 2% de monóxido de carbono representa uma 

solução com título 0,02 em relação a esse soluto.  
D) é necessário que o ar contenha, no mínimo, 5% de CO para matar 

uma pessoa em uma hora; 
E) a porcentagem é uma forma de exprimir concentrações de 

soluções usada apenas para soluções gasosas; 
 
Q.09-  
Intel rende-se à molibdenita rumo à era pós-silício 
A molibdenita, um óxido de molibdênio com apenas um átomo de 
espessura, vem superando rapidamente seu correlato de carbono bem 
mais famoso, o grafeno. 
Não há mais dúvidas de que a molibdenita saiu na frente na corrida 
para uma era pós-silício desde que ela foi usada para construir células 
solares ou LEDs- um captura, enquanto o outro emite luz -, 
uma memória flash, um sensor fotográfico ultrassensível e até um chip 
completo. 

( Site Inovação Tecnológica - 11/06/2014) 

 
 

Estrutura do semicondutor dissulfeto de molibdênio, que é 
particularmente promissor para a fabricação de componentes 
eletrônicos ultraminiaturizados, além de telas flexíveis e 
transparentes.[Imagem: Purdue University photo/Lingming Yang] 
A partir das informações do texto e dos conhecimentos de Química  
pode-se concluir: 
 
A) a ligação química existente entre Ni e Au é uma ligação covalente 
B) se 1 Angstron (Å) equivale a 10-10 m e 1 nm  equivale a 10-9 m então  

a espessura  citada na figura vale 900 Å. 
C) o grafeno, citado no texto corresponde a um alótropo do sílicio. 
D) a fórmula molecular da molibdenita é MoS2.   
E) o molibdênio é um metal alcalino terroso. 
 
Q.10- Em países onde os invernos são rigorosos, coloca-se sobre o leito 
de ruas consideradas prioritárias ao trânsito, uma mistura de sal (NaCl), 
cloreto de cálcio (CaCl2) e areia, para diminuir os riscos de derrapagens 
dos veículos, durante os períodos de nevadas. Cada um desses 
produtos tem uma função definida, que associadas são muito 
eficientes.  

(Dado : H de dissolução do CaCl2 < 0 )  

        

 
Baseado no texto e em seus conhecimentos de Química, pode-se 
concluir que:  
 
A) O sal abaixa o ponto de congelamento da água, o cloreto de cálcio 

quando se dissolve, absorve calor, e a areia aumenta a aderência 
dos pneus ao solo.  

B)  O sal eleva o ponto de congelamento da água, o cloreto de cálcio 
quando se dissolve, absorve calor, e a areia aumenta a aderência 
dos pneus ao solo.  

C) O sal abaixa o ponto de congelamento da água, o cloreto de cálcio 
quando se dissolve, libera calor, e a areia aumenta a aderência dos 
pneus ao solo.  

D)  O sal abaixa o ponto de congelamento da água, o cloreto de cálcio 
dissolve-se através de uma reação endotérmica, e a areia aumenta 
a aderência dos pneus ao solo.  

E)  O sal eleva o ponto de congelamento da água, o cloreto de cálcio 
dissolve-se através de uma reação endotérmica, e a areia aumenta 
a aderência dos pneus ao solo. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-B Q.02-A Q.03-E Q.04-B Q.05-B 
Q.06-D Q.07-A Q.08-C Q.09-B Q.10-C       
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