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Q.01-Pucpr 2016) O ácido permangânico é um composto instável, de 
cor branca, extremamente corrosivo, o qual oxida em soluções 
aquosas. Já o hidróxido de ferro III é uma base insolúvel em água que, 
em conjunto com outras substâncias, pode servir, por exemplo, em 
medicina para ajudar a tratar anemias. 

Disponível em: <http://www.quimica.seed.pr.gov.br>. 
 
No que diz respeito aos ácidos e bases, assinale a alternativa CORRETA. 
Dadas massas atômicas em (g mol) : H  1, O  16, Mn  55, Fe  56 
A) O nox do manganês no sal possui valor igual a 6. 
B) Quando utilizado 300 g do ácido, são consumidos 95 g da base e 

5,54 mols de água, respectivamente. 
C) O sal resultante desta reação possui caráter neutro em solução, 

visto que provém de um ácido forte e uma base forte. 
D) A proporção da quantidade de mol da reação balanceada para o 

ácido, base, sal e água é, respectivamente,3 : 1: 1: 3. 
E) O hidróxido de ferro III atua de maneira efetiva no tratamento da 

anemia, não necessitando de outras substâncias para o referido 
tratamento. 

 
Q.02-(Pucpr 2016) O sulfato de potássio e o permanganato de potássio 
são duas importantes substâncias. O sulfato de potássio é utilizado na 
agricultura como um dos constituintes dos fertilizantes, pois ajuda na 
adubação das culturas que estão com carência de potássio, ao passo 
que o permanganato de potássio é utilizado no tratamento da 
catapora, pois ajuda a secar os ferimentos causados pela doença. A 
reação a seguir mostra uma maneira de produzir o sulfato de potássio 
a partir do permanganato de potássio. Considerando as informações 
apresentadas e a análise da reação não balanceada, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
Dados: massas atômicas em (g mol) : H = 1, O = 16, S = 32, K = 

39, Mn = 55 

KMnO4(aq) + H2SO4(aq) + H2O2(aq) → K2SO4(aq) + H2O( ) + 

MnSO4(aq) + O2(g) 

A) O permanganato de potássio ajuda na cura da catapora, pois é um 
importante agente redutor. 

B) Todo o oxigênio produzido provém do ácido sulfúrico e do 
permanganato de potássio. 

C) Considerando a reação balanceada, seriam necessários  44,8    
de permanganato de potássio na CNTP para produzir 

aproximadamente 30  1023 íons de gás oxigênio. 
D) O sulfato de potássio é utilizado na agricultura para ajudar na 

correção do pH do solo, pois é um sal de caráter básico. 
E) Na reação balanceada, a soma dos menores coeficientes inteiros é 

de: 26 
 
Q.03-(Pucpr 2016) O airbag é um equipamento de segurança na forma 
de bolsas infláveis que protege os ocupantes de veículos em caso de 
acidente e tem como princípio fundamental reações químicas. Esse 
dispositivo é constituído de pastilhas contendo azida de sódio e nitrato 
de potássio, que são acionadas quando a unidade de controle 
eletrônico envia um sinal elétrico para o ignitor do gerador de gás. A 

reação de decomposição da azida de sódio (NaN3 ) ocorre a 300 C e é 

instantânea, mais rápida que um piscar de olhos, cerca de 20 milésimos 
de segundo, e desencadeia a formação de sódio metálico e nitrogênio 
molecular, que rapidamente inflam o balão do airbag. O nitrogênio 
formado na reação é um gás inerte, não traz nenhum dano à saúde, 
mas o sódio metálico é indesejável. Como é muito reativo, acaba se 
combinando com o nitrato de potássio, formando mais nitrogênio 
gasoso e óxidos de sódio e potássio, segundo as reações a seguir: 
 

NaN3 → Na + N2 

Na + KNO3 → K2O +Na2O +N2 

 

Considerando uma pastilha de 150 g de azida de sódio com 90% de 
pureza, o volume aproximado de gás nitrogênio produzido nas 
condições ambientes é de: 
ados: Volume molar de gás nas condições ambientes  25 L/mol 

A) 60 L 

B) 75 L 

C) 79 L 

D) 83 L 

E) 90 L 
 
Q.04-(G1 - ifsp 2016) No Brasil, o etanol (álcool etílico) é obtido 
principalmente por processos fermentativos. O material a ser 
fermentado pode ser obtido de cana-de-açúcar, batata, mandioca e 
cereais em geral. A partir da glicose obtém-se, o etanol conforme as 
reações: 
 

C12H22O11  + H2O → 2C6H12O6 

Sacarose Glicose 

C6H12O6   → 2C2H5OH + 2CO2 

 Glicose  etanol 
  
A partir de 68,4 kg de sacarose, a massa de etanol que é possível obter 
é de:  
A) 18,4 kg. 
B) 9,2 kg. 
C) 73,6 kg. 
D) 36,8 kg. 
E) 55,2 kg. 
 
Q.05-(Ime 2016) Em 33,65 g de um sal de magnésio está presente 1mol 
deste elemento.  Sendo trivalente  o ânion deste sal, é correto afirmar 
que a massa de 1mol do ânion é 
(Massa molar: Mg = 24,31g mol) 

A) 6,23 g 
B) 14,01 g 
C) 24,31 g 
D) 42,03 g 
E) 48,62 g 

 
Q.06-(Uece 2016) A glicose que ingerimos no cotidiano sofre uma 
degradação para fornecer energia ao nosso organismo, reagindo com 
oxigênio e produzindo água e dióxido de carbono. De acordo com a 
American Heart Association (AHA), a quantidade máxima de açúcar 
adicionado que um homem pode comer por dia é 37,5 g (9 
colheres de chá) que correspondem a 150 calorias. A massa de gás 
carbônico produzida dentro desse limite será 

A) 45 g. 

B) 50 g. 

C) 55 g. 

D) 60 g. 
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Q.07-(Fmp 2016) O alumínio tem um largo emprego no mundo 
moderno, como, por exemplo, em latas de refrigerante, utensílios de 
cozinha, embalagens, na construção civil, etc. Esse metal de grande 
importância possui caráter anfótero, que, colocado em ácido clorídrico 
ou em uma solução aquosa de hidróxido de sódio concentrado, é capaz 
de reagir, liberando grande quantidade de calor. Uma latinha de 
refrigerante vazia pesa, em média, 13,5 g. Uma experiência com cinco 
latinhas foi realizada em um laboratório para testar sua 
durabilidade como indicado na reação abaixo. 
 

 
O volume, em litros, de gás hidrogênio sob temperatura de 0 C e 
pressão de 1atm é de 
A) 11,2 
B) 16,8 
C) 84 
D) 28 
 
Q.08-(Ita 2016) Considere que 20 g de tiossulfato de potássio com 
pureza de 95% reagem com ácido clorídrico  em excesso, formando 3,2 
g de um sólido de coloração amarela. Assinale a alternativa que melhor 
representa o rendimento desta reação. 
A) 100% 
B) 95% 
C) 80% 
D) 70% 
 

Q.09-(Ime 2016) Uma amostra de 59,6 g de biodiesel (CxHyOz ) passa 

por um processo de combustão completa no recipiente 1 conforme a 
representação a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesse processo foram admitidos 264,0 g de oxigênio, sendo rejeitados, 
na forma de oxigênio não consumido, 88,0 g. Observou-se ainda, no 
recipiente 2, um acréscimo de massa de 68,4 g e no recipiente 3, um 
acréscimo de massa de 167,2 g. 
A alternativa que apresenta a fórmula molecular do biodiesel 
compatível com as informações apresentadas 
anteriormente é 
(Massas molares: H = 1g mol; O = 16 g mol; C = 12 g mol) 

A) C20H36O2 

B) C19H38O2 
C) C16H28O 

D) C19H28O4 

E) C16H22O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.10-(Uerj 2015) Um processo petroquímico gerou a mistura, em 
partes iguais, dos alcinos com fórmula molecular C6H10. Por meio de 

um procedimento de análise, determinou-se que essa mistura continha 
24 gramas de moléculas de alcinos que possuem átomo de hidrogênio 
ligado a átomo de carbono insaturado. 
 
A massa da mistura, em gramas, corresponde a: 

A) 30 

B) 36 

C) 42 

D) 48 
 
Q.11-(Cefet MG 2015) O nióbio, metal usado como liga na produção de 
aços especiais e um dos mais resistentes à corrosão e altas 
temperaturas, é extraído na forma de pentóxido de dinióbio e pode ser 
reduzido à forma metálica na presença de alumínio, segundo a 
equação não balanceada a seguir: 

Nb2O5 + A  → A  2O3 +Nb 

 

A massa aproximada de nióbio (MM = 93g×mol-1), em toneladas, 
obtida ao se reagir 3,99t de Nb2O5 

(MM = 266g×mol-1) com 3,0 t  de alumínio  (MM = 27g×mol-1),  

considerando-se um rendimento de  100%  para a reação, é 
A) 1,40. 
B) 2,79. 
C) 6,20. 
D) 6,99. 
 
Q.12- Rodando a 60 km/h, um automóvel faz cerca de 10 km por litro 
de etanol (C2H5OH). Calcule o volume de gás carbônico (CO2), em 
metros cúbicos, emitido pelo carro após cinco horas de viagem. Admita 
queima completa do combustível. 
 
Dados: Densidade do etanol: 0,8 kg/l 
              Massa molar do etanol: 46 g/mol 
              Volume molar do CO2: 25 1/mol 
  
A) 13                                             
B) 26                      
C) 30 
D) 33          
E) 41 
 
Q.13- Fazendo-se reagir 3,4 g de NH3 com quantidade suficiente de O2, 
segundo a reação 4NH3 + 3O2 →2N2 + 6H2O, obteve-se 2,1 g de N2. O 
rendimento dessa reação foi aproximadamente: 
 
Dados: massas molares em g/mol: H = 1,0; N = 14,0; O = 16. 
  
A) 75% 
B) 70% 
C) 50% 
D) 25% 
E) 20% 
 
Q.14-A combustão completa de um mol de um alcano gastou 179,2 
litros de oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão. 
Esse alcano é o: 
 
Dados: C (12u); H (1u); O(16u) 
  
A) pentano 
B) hexano 
C) heptano 
D) octano 
E) nonano 
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Q.15- O inseticida DDT (massa molar = 354,5 g/mol) é fabricado a partir 
de clorobenzeno (massa molar = 112,5 g/mol) e cloral, de acordo com 
equação: 
 
2 C6H5Cl   +   C2HCl3O   →   C14H9Cl5    +   H2O 
clorobenzeno  cloral                  DDT 
  
Partindo-se de uma tonelada (1 t) de clorobenzeno e admitindo-se 
rendimento de 80%, a massa de DDT produzida é igual a: 
  
A) 1,575 t.           
B) 1,260 t.            
C) 800,0 kg. 
D) 354,5 kg.        
E) 160,0 kg. 
 
 

Respostas 
Q.01-D Q.02-E Q.03-D Q.04-D Q.05-B 
Q.06-C Q.07-C Q.08-A Q.09-B Q.10-C 
Q.11-B Q.12-B Q.13-A Q.14-A Q.15-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


