
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: bonotomarcelo@gmail.com 
 

 

Questão 01)     
A solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvida em um determinado volume de 
solvente. No laboratório, foram realizados experimentos para avaliar o efeito da temperatura, em °C, e a 
massa solúvel de uma substância, em gramas. Quanto à solubilidade desta substância, considere os pontos 
A, B, C da solução estudada. 

 

 
 

Analise o gráfico acima e as afirmações que seguem: 
 

I. A solução A está saturada pois o soluto está em quantidade superior ao seu coeficiente de solubilidade; 
II. A solução B está saturada e ao passar para T = 80 °C tem-se uma dissolução exotérmica; 
III. A solução C está insaturada ao passar para T = 80 °C tem-se uma dissolução endotérmica; 
IV. A solução A está supersaturada pois o soluto está em quantidade superior ao seu coeficiente de 

solubilidade; 
 

É correto apenas o que se afirma em: 
 

a) I e III. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I e IV. 
e) II e IV. 
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Questão 02)     
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 03)     

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 

e) C5F9 
 

 
Questão 04)      

 
A análise elementar de um hidrocarboneto, de massa molar igual a 78 g/mol, revelou a presença de 92,31% 
de carbono em sua composição. Calcule o número de átomos de carbono, presente numa molécula desse 
hidrocarboneto. 

(Massa molar, em g/mol: C = 12; H = 1) 
 
 

 


