


 

Questão 03)     

Considere amostras de 1 g de cada uma das seguintes substâncias: eteno (C2H4), monóxido 

de carbono (CO) e nitrogênio (N2). Essas três amostras 

 

a) apresentam a mesma quantidade, em mol, de moléculas. 

b) apresentam a mesma quantidade, em mol, de átomos. 

c) apresentam ligações covalentes polares. 

d) são de substâncias isômeras. 

e) são de substâncias simples. 

 

Questão 04)     

O ouro 14 quilates é utilizado na fabricação das penas de caneta tinteiro e contém 58,3% 

em massa desse metal. Considerando que uma ponta de caneta possua massa de 3,0 g, a 

quantidade de átomos de ouro, em mol, nesse objeto é de, aproximadamente, 

Dado: massa molar do ouro = 197 g.mol–1 

 

a) 0,003. 

b) 0,006. 

c) 0,009. 

d) 0,012. 

e) 0,015. 

 

Questão 05)     

Considere as informações a seguir sobre a perfluorodecalina, substância utilizada no 

preparo de sangue artificial. 

 

Fórmula mínima: C5F9. 

Massa molar: 462 g/mol. 



 

Sua fórmula molecular é representada por: 

 

a) C25F45 

b) C20F36 

c) C15F27 

d) C10F18 

 

Questão 06)     

O composto conhecido como glicol possui uma composição centesimal de 39% de carbono, 

51% de oxigênio e 10% de hidrogênio. Dentre as opções a seguir, identifique aquela que 

pode ser considerada a fórmula mínima do glicol. 

Dados: MM(H) = 1 g.mol–1, MM(C) = 12 g.mol–1 e MM(O) = 16 g.mol–1 

 

a) CH4O 

b) CH6O2 

c) CH3O 

d) C2H4O3 

e) C3H5O2 

 

Questão 07)     

Um composto químico amplamente utilizado na agricultura como fertilizante é a ureia 

(fórmula química abaixo), vendida no mercado na forma de grânulos brancos, sendo 

higroscópica e solúvel em água. Qual a concentração de nitrogênio, em porcentagem em 

massa, na ureia? 

Massas molares: H=1 g.mol–1; C=12 g.mol–1; O = 16 g.mol–1; N = 14 g.mol–1. 
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a) 46,7% 

b) 32,0% 

c) 53,4% 

d) 50,0% 

e) 44,4% 

 

Questão 08)     

O pigmento branco mais utilizado em tintas e em esmaltes é o dióxido de titânio, TiO2. A 

porcentagem em massa de titânio nesse pigmento é de 

 

Massas molares em g/mol 

             Ti = 48 

             O = 16 

 

a) 20 %. 

b) 40 %. 

c) 60 %. 

d) 80 %. 

e) 100 %. 

 

Questão 09)     

A presença de fármacos em águas de abastecimento pode provocar efeitos adversos à 

saúde humana, mesmo em baixas concentrações (da ordem de microgramas ou 

nanogramas por litro). Entre os fármacos comumente identificados, há o diclofenaco 

(C14H11Cl2NO2, de massa molar 296 g mol–1), um anti-inflamatório que apresenta a seguinte 

estrutura química. Diclofenaco 

FAPESP. Remoção do diclofenaco sódico em água por 

tratamento em ciclo completo e adsorção em carvão 

ativado granular. Internet: <www.bv.fapesp.br> 

(com adaptações). Acesso em 19/4/2012. 



 

Considerando uma água residual muito contaminada, com 0,001 mol L–1 de diclofenaco, 

calcule a massa de diclofenaco, em gramas, presente em 250 litros dessa água. Marque na 

folha de respostas, desprezando, se houver, a parte decimal do resultado final. 

 

 

Questão 10)  Durante este ano, no período de vacinação contra a gripe A (H1N1), surgiram 

comentários infundados de que a vacina utilizada, por conter mercúrio (metal pesado), 

seria prejudicial à saúde. As autoridades esclareceram que a quantidade de mercúrio, na 

forma do composto tiomersal, utilizado como conservante, é muito pequena. Se uma dose 

dessa vacina, com volume igual a 0,5 mL, contém 0,02 mg de Hg, calcule a quantidade de 

matéria (em mol) de mercúrio em um litro da vacina. 

 

Dado: Massa molar do Hg = 200 g·mol–1. 

 

Questão 11)     

Uma solução foi preparada com 17,5 g de sulfato de potássio (K2SO4) e água suficiente para 

obter 500 mL de solução. 

Determine a concentração em mol⋅L–1 dos íons potássio e dos íons sulfato na solução. 

Massas molares em g⋅mol–1: K = 39, S = 32, O = 16. 

 

Questão 12)          

Qual é a massa, em gramas, de hidróxido de sódio necessária para se preparar 500 mL de 

uma solução aquosa 2,0 mol/L? 

(Dados: H = 1; Na = 23; O = 16 )  

 

GABARITO:   

1) Gab: B 

 

2) Gab: C 

 



3) Gab: A 

 

4) Gab: C 

 

5) Gab: D 

 

6) Gab: C 

 

7) Gab: A 

 

8) Gab: C 

 

9) Gab: 74 

 

10) Gab: 

210–4 mol 

 

11) Gab:  

[K+] = 0,4 mol  L-1  

[SO ] = 0,2 mol  L-1  

 

12) Gab: 40 

 

−2

4


