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As questões abaixo devem ser respondidas com as resoluções completas, demostrações dos cálculos 

necessários, até mesmo as questões objetivas. Não serão aceitas questões sem as devidas 

resoluções. Este arquivo é parte do processo avaliativo bimestral, sendo sua nota computada para 

como recuperação da prova AV1. 

 

1. (01.02) Em uma estação de tratamento de água (ETA), a água passa por processos variados antes de 

ser distribuída à população. A água chega à estação de tratamento na forma “bruta” e sai  na forma tratada 

para as torneiras de nossas casas. 

Entre os procedimentos realizados na ETA, podemos citar: floculação, filtração, coagulação, decantação e 

cloração, não necessariamente nessa ordem. 

Considerando-se os procedimentos citados, com certeza a  

a) cloração ocorre antes da floculação. 

b) coagulação ocorre depois da cloração. 

c) decantação ocorre antes da filtração.   

d) filtração ocorre antes da floculação. 

e) floculação ocorre depois da filtração. 

 

2. Na natureza, existem diversos tipos de substâncias que podem ser representados com modelos. O 

Modelo atômico de Dalton, apesar de ser do século XIX, é usado até hoje para representar átomos e 

moléculas. Considere a figura a seguir que representa um sistema: 



2 

 

          Ano/série: 3º Ano A   Recuperação – AV1   Disciplina: Química 

 

 

No sistema representado, existem 

a) 1 substância simples e 2 substâncias compostas. 

b) 2 substâncias simples e 3 substâncias compostas. 

c) 3 substâncias simples e 3 substâncias compostas. 

d) 7 substâncias impuras. 

e) 7 substâncias puras. 

 

3. A ciência estuda os átomos para explicar o comportamento dos materiais. O primeiro modelo para o 

átomo foi proposto em 1803, pelo cientista inglês John Dalton, e apresentava as seguintes ideias: 

• Toda matéria é formada por minúsculas partículas chamadas de átomo. 

• Os átomos não podem ser criados e nem destruídos. 

• Para formar as substâncias, os átomos se combinam em proporções fixas e definidas. 

• O átomo representa menor porção da matéria, ou seja, é indivisível. 

                                       

Disponível em: <http://www.aulas-fisica-quimica.com/8q_10.html.> Acesso em: 31 agos.2012 
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Usando o modelo de Dalton, é possível explicar por que 

a) a luz neon vista em letreiros de propaganda é vermelha. 

b) a massa se conserva em reações químicas. 

c) o metal ferro é capaz de conduzir calor.   

d) o núcleo de um átomo é uma região pequena. 

e) o urânio emite partículas e radiações. 

 

4. As propriedades físicas dos materiais são importantes por serem consideradas critérios de pureza. Um 

material é considerado puro quando suas propriedades físicas são bem definidas. 

Considere a tabela a seguir que mostra valores de densidades para vários materiais. 

Material Densidade em g/ cm3 

Madeira 0,4 

Carvão 0,5 

Ferro 7,9 

Alumínio 2,7 

Diamante 3,5 

Usando essa tabela um professor ministrou uma aula sobre propriedades físicas e, no final da aula, 

realizou um teste com seus alunos. 

No teste, os alunos responderam às seguintes perguntas: 

a) Qual a massa de diamante que ocupa o mesmo volume que 100 g de carvão? 

b) Qual o volume de alumínio que possui a mesma massa que 1000 cm3 de ferro? 

c) Se essas perguntas fossem feitas a você como seria sua resposta para cada uma delas? 

 

5. O íon Fe2+, que faz parte da molécula de hemoglobina e integra o sistema de transporte de oxigênio no 

interior do corpo, possui 24 elétrons e número de massa igual a 56. O número atômico e o número de 

nêutrons desse íon correspondem, respectivamente, a: 

a) Z = 26 e n = 30. 

b) Z = 24 e n = 30. 

c) Z = 24 e n = 32. 

d) Z = 30 e n = 24. 

e) Z = 26 e n = 32. 
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6. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos deste elemento estão presentes? Dados: M(Al) = 27 g/mol 

1 mol = 6,02 x 1023 átomos 

a) 3,7 x l023  

b) 27 x 1022  

c) 3,7 x l022 

d) 2,22 x 1024 

e) 27,31 x 1023 

 

7. Nos garimpos, utiliza-se o mercúrio para separar o ouro das impurezas. Quando o mercúrio entra em 

contato com a água dos rios, causa uma séria contaminação: é absorvido por microorganismos, que são 

ingeridos pelos peixes pequenos, os quais são devorados pelo peixes grandes usados na alimentação 

humana. Uma das formas de medir o grau de intoxicação por mercúrio nos seres humanos é a 

determinação da sua presença nos cabelos. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabeleceu que o 

nível máximo permissível, sem risco para a saúde, é de 50 x l0–6g de mercúrio, por grama de cabelo. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que essa quantidade de mercúrio corresponde a: (Massa atômica: Hg = 

200 u) (Nº. de Avogadro = 6,0 x l0–23) 

 

a) 1,5 x 1017 átomos de Hg 

b) 1,5 x 1023 átomos de Hg 

c) 2,5 x 106 átomos de Hg 

d) 150 bilhões de átomos de Hg 

e) 200 milhões de átomos de Hg 

 

8. A nitroglicerina é uma substância explosiva, sendo a reação química que representa sua explosão dada 

a seguir. 

C3H5(NO3)3(l) → 3/2 N2(g) + 3 CO2(g) + 5/2 H2O(g) + 1/4 O2(g) 

Dados: 

• Volume molar: 22,4 L/mol 

• Massa molar: C3H5(NO3)3 = 227 g/mol; N2 = 28 g/mol 

A explosão de 2 mols de nitroglicerina produz: 

 

a) 12 mols de gases. 

b) 42 g de gás nitrogênio. 

c) 67,2 L de dióxido de carbono, nas CNTP (P = 1 atm e t = 0ºC). 

d) 3 × 1023 moléculas de O2(g). 
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9. A análise de 13,25 g de um composto cuja fórmula é X2CO3 mostrou que este contém 5,75 g de X. A 

massa atômica de X é: 

 

a) 23  

b) 27  

c) 40  

d) 56  

e) 60 

 

10. O gás hilariante é um composto formado a partir do nitrogênio e oxigênio no qual há 17,5 g de 

nitrogênio para 10,0 g de oxigênio. Portanto, é correto afirmar que:  

 

01. o gás hilariante é o trióxido de dinitrogênio; 

02. um composto com a composição de 7,0 g de nitrogênio e 8,0 g de oxigênio representa também o gás 

hilariante; 

04. o gás hilariante é quimicamente conhecido como óxido nitroso ou óxido de di-nitrogênio; 

08. um composto com a composição de 14,0 g de nitrogênio e 8,0 g de oxigênio é gás hilariante; 

16. o gás hilariante é resultado de uma ligação iônica entre um semi-metal e um não-metal. 

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas. 


