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01. A tabela, a seguir, apresenta os pontos de fusão, ebulição e as densidades de algumas substâncias utilizadas em
nosso cotidiano, a 1 atm de pressão.

Após a análise da tabela, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

À temperatura que o naftaleno funde, o benzeno é líquido.
No sistema formado por benzeno e ácido sulfúrico, o benzeno constitui a fase superior.
Se misturarmos as substâncias cloro e oxigênio à temperatura ambiente, forma-se um sistema homogêneo.
À temperatura que o oxigênio é líquido, o cloro é sólido.
À temperatura que o naftaleno entra em ebulição, o ácido sulfúrico se encontra líquido.

02. A distribuição eletrônica do átomo de ferro (Fe), no estado fundamental, segundo o diagrama de Linus Pauling, em
ordem energética, é 1s22s22p63s23p64s23d6. Sobre esse átomo, considere as seguintes afirmações:
I.
II.
III.
IV.

O
O
O
O

número atômico do ferro (Fe) é 26.
nível/subnível 3d6 contém os elétrons mais energéticos do átomo de ferro (Fe), no estado fundamental.
átomo de ferro (Fe), no nível/subnível 3d6, possui 3 elétrons desemparelhados, no estado fundamental.
átomo de ferro (Fe) possui 2 elétrons de valência no nível 4 (4s2), no estado fundamental.

Das afirmações feitas, está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II e III.
c) apenas III e IV.
d) apenas I, II e IV.
e) todas.
03. Calcule a concentração, em g/L, de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30g desse sal em 400mL
de solução.
a) 7,5 g/L
b) 30 g/L
c) 75 g/L
d) 13,3 g/L
e) 1,33 g/L
04. Uma das reações que ocorrem na produção de Cálcio (Ca) a partir do minério calcita (CaCO 3) pode ser representada
pela seguinte equação:
CaCO3(s)→ CaO(s) + CO2 (g)
a) Calcule as massas molecular e molar do DIÓXIDO DE CARBONO (CO2).
MASSA MOLECULAR

MASSA MOLAR

b) Calcule o volume, em litros, que os 440g de CO2 produzidos nessa reação ocupa e diga quantas moléculas há nessa
massa.

05. A redução das concentrações de gases responsáveis pelo efeito estufa constitui o desafio central do trabalho de
muitos pesquisadores. Uma das possibilidades para o sequestro do CO2 atmosférico é sua transformação em outras
moléculas. O diagrama a seguir mostra, em três
etapas, a conversão do gás carbônico em metanol.
Observando os dados do diagrama, responda:
a) Classifique as etapas abaixo em endotérmicas ou
exotérmicas.
Etapas

Classificação

I → II
II → III
III → IV

b) Calcule a variação da entalpia da reação de conversão do CO2 (I)em metanol + água (IV). Classifique-a em
endotérmica ou exotérmica.

c) Haverá a formação de uma solução aquosa de álcool metílico (metanol) em IV. Qual a concentração mol/L quando
existir 32 g deste álcool em 500 mL de solução? Dado: massa molar do metanol= 32g/mol

