
 
  

 

 1 

➢ JONJON - ROSAL 

 

1. Os espetáculos produzidos atualmente por fogos de artifício atraem e seduzem espectadores de todas as idades 
e crenças. Quem os vê à distância não imagina o que está por trás das impressionantes apresentações pirotécnicas 
que maravilham. 

 
MACHADO, S. D. P.; PINTO, C. A. Espetáculos de som e luz nos céus.  

Disponível em: http://goo.gl/GKXRLb. Acesso em: 19 abr. 2019 (adaptado). 
 
Levando em consideração o modelo atômico de Böhr, as diversas cores produzidas pelos fogos de artifício são 
causadas pelos elétrons, quando estes  
 
A) retornam ao seu estado fundamental de energia.  
B) escapam da nuvem eletrônica de seus átomos.  
c) entram em um estado excitado de energia.  
D) chocam-se com um núcleo atômico.  
E) transformam-se em fótons. 
 
2. A energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, 
uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção 
e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações químicas: 
 

2(g) 2 (g) 6 12 6(aq) 2(g)

6 12 6(aq) 2 5 ( ) 2(g)

2 5 ( ) 2(g) 2(g) 2 (g)

6 CO 6 H O C H O 6 O

C H O 2 C H OH 2 CO H 70 kJ mol

C H OH 3 O 2 CO 3 H O H 1.235 kJ mol

Δ

Δ

+ → +

→ + = −

+ → + = −

 

 

Com base nessas informações, podemos afirmar que o valor de HΔ  para a reação de fotossíntese é  
 

A) 1.305 kJ mol.−     

B) 1.305 kJ mol.+     

C) 2.400 kJ mol.+     

D) 2.540 kJ mol.−     

E) 2.540 kJ mol.+     

 
3. Combustível é uma substância química que libera calor durante uma reação de combustão. A combustão é 
denominada completa quando esse combustível é oxidado ao máximo. Para se determinar a quantidade de calor 
liberado em uma combustão completa, faz-se necessário calcular a variação de entalpia de combustão. São dados 

os calores de formação, a seguir, dos seguintes compostos: f (g)H CO 110 kJ mol, = −  f 2 (g)H CO 394 kJ mol = −  e 

f 2 ( )H H O 286 kJ mol. = −  

 

Partindo-se de 180 g  de uma mistura combustível, sendo a quantidade em mol do 2 (g)H  quatro vezes a quantidade 

do (g)CO ,  quando completamente queimada, liberará: 

 

Dados: C 12; O 16.= =   

 

A) 2.850 kJ mol.     

B) 7.140 kJ mol.     

C) 7.690 kJ mol.     

D) 11.400 kJ mol.     

E) 13.783 kJ mol.     
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4. O ano de 2019 é o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, dado que se comemora 150 
anos desde que a tabela foi criada. No entanto, vivemos em um momento em que o avanço tecnológico é também 
uma ameaça e um risco inesperado. E tudo por causa dos celulares. 
 

 
 
Os smartphones são compostos por cerca de 30 elementos químicos. A equipe de especialistas da Universidade 
de St Andrews, na Escócia, onde se descobriu a mais antiga tabela periódica do mundo, considera que isso tem 
aumentado as preocupações com a crescente escassez. Em alguns casos, esses recursos são limitados, sobretudo 
aqueles localizados em áreas de conflito. Além disso, a incapacidade de reciclar os equipamentos só agrava a 
situação. Esse problema levou o professor emérito da Universidade de St Andrews, David Cole-Hamilton, a 
questionar se as pessoas têm, de fato, necessidade de trocar de celular a cada dois anos. “Há uma quantidade finita 
de cada um desses elementos e estamos gastando alguns tão rapidamente que certamente desaparecerão 
em menos de 100 anos.” 

 
Disponível em https://ciberia.com.br 

acesso em: 03 de julho de 2019 

 
O elemento do segundo período da tabela periódica de maior raio atômico, utilizado na maioria das baterias de 
celular para gerar corrente é: 
 
A) Li 
B) Na 
C) F 
D) Cl 
E) Mg 
 
5. A ingestão excessiva de alimentos ácidos, condimentados e gordurosos pode causar problemas como, azia e 
queimação. E, outras condições mais graves podem surgir devido a existência destes incômodos, como as úlceras 
e a gastrite. A gastrite é uma inflamação da parede do estômago causada pelo aumento da acidez no orgão. Ao 
evoluir, esse problema pode se transformar em lesões mais graves, conhecidas como úlceras.  
 

Disponível em https://minutosaudavel.com.br  
Acessado dia 03 de setembro de 2018 

 
Uma pessoa sofre com excesso de ácido no seu estômago, para neutralizar o excesso de acidez no estômago um 
médico deve receitar para o seu paciente qual dos componentes abaixo? 
 
A) NaOH, este componente ao ser dissolvido em água produz uma solução com ions hidroxila menor que 10-7 mol/L 
B) NaOH, este componente ao ser dissolvido em água produz uma solução com ions hidroxila maior que 10-7 mol/L 
C) NaHCO3, este componente ao ser dissolvido em água produz uma solução com ions hidroxila maior que 10-7 
mol/L 
D) NH4Cl, este componente ao ser dissolvido em água produz uma solução com ions hidroxila menor que 10-7 mol/L 
E) NaCl, este componente ao ser dissolvido em água produz uma solução com ions hidroxila menor que 10-7 mol/L 
 
 
 
 
 

https://ciberia.com.br/smartphones-elementos-tabela-periodica-risco-48793
https://minutosaudavel.com.br/tudo-sobre-azia-pirose-na-gravidez-o-que-e-sintomas-e-mais/
https://minutosaudavel.com.br/gastrite-sintomas-o-que-e-cura-tratamento-e-mais/
https://minutosaudavel.com.br/
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6. Considere uma mistura heterogênea constituída de acetona, água, sal de cozinha, areia, limalha de ferro e óleo. 

Essa mistura foi submetida ao seguinte esquema de separação: 

 

 
 

Com relação às técnicas usadas nas operações 1 a 5, assinale a alternativa que contém a sequência correta utilizada 

na separação dos diferentes componentes da mistura:  

 

A) Separação magnética, filtração, decantação, destilação simples e destilação fracionada.     

B) Levigação, decantação, destilação simples, filtração e destilação fracionada.     

C) Separação magnética, filtração, destilação fracionada, decantação e destilação simples.     

D) Levigação, filtração, dissolução, destilação simples e decantação.     

E) Separação magnética, filtração, decantação, destilação fracionada e destilação simples.     

 

7. A água fornecida para a cidade do Rio de Janeiro e para municípios da Baixada Fluminense por meio da 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) chega às casas dos consumidores com cor e 

cheiro desconformes, resultado da presença da geosmina. A geosmina é um composto orgânico produzido pela 

bactéria Streptomyces coelicolor– uma bactéria presente no solo, bastante comum e responsável pelo conhecido 

“cheiro de terra molhada”: geosmina pode ser traduzido como “cheiro de terra”. 

 
Disponível em http://cfq.org.br 

acesso em 24 de fevereiro de 2020 

 

 

http://cfq.org.br/noticia/carvao-ativado-alternativa-contra-a-geosmina-presente-na-agua-no-rj/
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O conselho técnico de química da estação de tratamento de agua mandou uma notificação a empresa dizendo que 
para evitar que a Geosmina chegue até a população do Rio de Janeiro, a uma das etapas deveria ser reforçada no 
processo convencional na estação de tratamento de agua. A que etapa o conselho se referia. 
 

 
 

Disponivel  https://esquadraodoconhecimento.files.wordpress.com   
Acesso em 15 de março de 2020 

A)2 
B)3 
C)4 
D)5 
E)6 
 
8. O cabelo é constituído de proteínas, água, lipídeos, aminoácidos, sendo basicamente composto de queratina e 
de pigmentos. No cabelo, portanto, temos Carbono (45%), Oxigênio (28%), Nitrogênio (15%), Hidrogênio (7%) e 
Enxofre (5%). A fibra capilar possui três camadas: medula (parte mais interna da fibra, acredita-se que ocorre em 
fios grossos e ásperos), córtex (representa 90% do peso do cabelo, ele dá força, flexibilidade, elasticidade e cor ao 
cabelo) e a cutícula (camada mais externa da fibra, funcionada como proteção ao córtex e é formada por escamas). 
Quando saudável, o fio de cabelo pode ser esticado de 40 a 50% do seu comprimento sem se romper. As fibras 
capilares são formadas pela queratina que é uma proteína resistente e insolúvel em água, e no cabelo podem estar 
do formato de α-queratina (enrolada entre si) ou β-queratina (fibras paralelas). 
 

Disponível em:  http://blog.folyic.com.br   
Acesso em:29 ago. 2018  

 
As ligações que estabilizam a estrutura da queratina estão apresentadas abaixo: 
 

 
 
Para o alisamento progressivo do cabelo é necessário que algumas dessas ligações sejam rompidas, nesse 
contexto as ligações  mais difíceis de serem rompidas são: 
 
A)1 e 2 
B) 4 e 2 
C) 1 e 4 
D) 3 e 2 
E) 4 e 3 
 

https://esquadraodoconhecimento.files.wordpress.com/2012/10/eta1.png
http://blog.folyic.com.br/2016/09/26/a-escova-progressiva-faz-mal-ao-cabelo/


 

 5 

9. A galvanoplastia é uma técnica que permite dar um revestimento metálico a uma peça, colocando tal metal como 
polo negativo de um circuito de eletrólise. Esse processo tem como principal objetivo proteger a peça metálica contra 
a corrosão. Vários metais são usados nesse processo, como, por exemplo, o níquel, o cromo, a prata e o ouro. O 
ouro, por ser o metal menos reativo, permanece intacto por muito tempo. Deseja-se dourar um anel de alumínio e, 

portanto, os polos são mergulhados em uma solução de nitrato de ouro III 3 3[Au(NO ) ].  

 
Ao final do processo da eletrólise, as substâncias formadas no cátodo e no ânodo são, respectivamente,   
 

A) 2H  e 3NO−     

B) 2N  e Au     

C) Au  e 2O     

D) Au e 2NO     

E) 2O  e 2H     

 
10.  A figura representa uma célula galvânica constituída por um eletrodo padrão de hidrogênio mergulhado em uma 

solução com [H ] 1,0 mol L+ =  e por um eletrodo de ouro mergulhado em solução contendo íons 2Fe +  e íons 3Fe .+  

 

 
 
Considere os eletrodos de platina e de ouro inertes e os potenciais de redução das espécies químicas presentes 
nas soluções: 
 

2

3 2

2 H 2 e H Eº 0,00 V

Fe e Fe Eº 0,77 V

+ −

+ − +

+ → =

+ → = +
 

 
Durante o funcionamento da célula galvânica representada na figura,  
 
A) o gás hidrogênio atuará como agente oxidante.    
B) os elétrons migrarão pelo fio de cobre no sentido do eletrodo de ouro.    

C) a ddp da célula será de 1,54 V.+     

D) ocorrerá oxidação no eletrodo de platina.    

E) ocorrerá aumento da concentração de íons 3Fe .+     

 
 
 


