


 

Questão 02)     

Nos relógios mostrados a seguir, as posições, que são originalmente ocupadas por 

números, foram substituídas por símbolos de elementos químicos, cujos números 

atômicos correspondem ao numeral original do relógio.  

 

 

 

As substâncias neutras formadas a partir da leitura das horas marcadas nos relógios I, II e 

III são, respectivamente: 

 

a) LiF – MgO – BeF. 

b) LiF – Mg2O – BeF. 

c) LiF – MgO – BeF2. 

d) Li2F – MgO – BeF2. 

e) Li2F – Mg2O – BeF2. 

 

Questão 03)     

A combinação dos elementos Ca e Br forma uma substância solúvel em água, de fórmula 

__________. Uma solução aquosa dessa substância é classificada como __________ de 

eletricidade. 

 

As lacunas do texto devem ser preenchidas por: 

 

a) Ca2Br – condutora. 

b) CaBr2 – condutora. 

c) Ca2Br – não condutora. 



d) CaBr2 – não condutora. 

e) CaBr – condutora. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 4     

As reações representadas são duas rotas de síntese distintas para o mesmo fim. 

 

 

 

 

Na reação “X”, apenas 25% da massa de todos os átomos que constituem os reagentes é 

incorporada no produto final, o óxido de propileno. Já a reação “Y” utiliza água oxigenada 
(peróxido de hidrogênio) para oxidar o metiletileno, sendo uma molécula de água o único 

subproduto gerado. Neste caso, a economia atômica é muito superior, já que 76% da 

massa atômica inicial está presente no produto final. Além disto, na reação “X” é 
produzido um sal de cloreto de cálcio, que terá depois de ser separado do óxido de 

propileno, requerendo gasto adicional de solvente, energia e tempo, ao passo que na 

reação “Y” é apenas necessário evaporar a água presente na mistura reacional. Por 
último, a reação “Y” utiliza peróxido de hidrogênio, um reagente menos nocivo que o 
cloro (cloro-hidrina) e não produz resíduos tóxicos. É pelas três razões assim apresentadas 

que a reação “Y” é mais “verde” que a reação “X”, causando menor impacto ambiental e 
consequentemente preservando a biodiversidade. 

<http://tinyurl.com/y62uv26k> Acesso em: 06.02.2019. Adaptado. Original colorido. 

 

Questão 04)     

Uma das rotas da produção do óxido de propileno leva à formação do subproduto cloreto 

de cálcio, um composto iônico em que seus íons, Ca2+ e Cl1–, se encontram dissolvidos em 

água, como descrito no texto. 

 



Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a fórmula desse composto. 

 

a) CaCl2 

b) Ca2Cl2 

c) Ca2Cl 

d) Ca2Cl3 

e) CaCl 

 

Questão 05)     

Ao se analisar o caráter iônico entre dois átomos diferentes, formadores de uma ligação, é 

necessário verificar a eletronegatividade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o composto químico com o caráter iônico mais 

acentuado. 

 

a) F2 

b) HI 

c) KF 

d) KI 

e) NaI 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 6     

O suco detox, forma reduzida da palavra “detoxification”, é uma bebida consumida por 
muitas pessoas que visam o emagrecimento ou o consumo de alimentos saudáveis. Um 

dos ingredientes mais utilizados na preparação deste suco é a couve-manteiga, cujo valor 

nutricional para 100 g é apresentado a seguir: 

 



 

* % Valores diários com base em uma dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. 

(www.tabelanutricional.com.br) 

 

Questão 06)     

A combinação entre cloro e um dos elementos da tabela nutricional com 13% VD ocorre 

por meio de ligação __________, resultando no composto de fórmula __________. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 

a) covalente e CaCl2 

b) covalente e MgCl2 

c) covalente e MnCl2 

d) iônica e MgCl2 

e) iônica e MnCl2 

 

GABARITO:   

1) Gab: E 

 



2) Gab: C 

 

3) Gab: B 

 

4) Gab: A 

 

5) Gab: C 

 

6) Gab: D 

 


