
41) 

A) a reação entre o ácido nítrico e o carbonato de sódio em solução aquosa é 

classificada como dupla troca e não como simples troca. 

B) os íons CO3 -2 , em solução aquosa, reagem com os íons H+ , formando, 

como produto, CO2 (g) mais H2O. (Alternativa correta) 

CO3
2- + 2H+  H2O + CO2 

C) Em solução aquosa diluída, o HNO3 se comporta como um agente oxidante 

fraco e não como fraco. 

D) a densidade do ácido nítrico significa que, em cada mL de solução aquosa 

diluída do ácido, 1,5 g corresponde à massa da solução e não a massa do ácido. 

E) o percentual em massa informado para o ácido significa que, em cada 10 litros da 

solução, 9000 g corresponde à massa dele e não 60 g. 

A questão deveria ser anulada já que % em massa é um conceito de 

Química trabalhado em soluções, assunto que não consta no edital. 

 

 

42) 

A) uma ignição inicial é necessária, ou seja, algo como uma faísca, para 

fornecer a energia de ativação, sendo esta a mínima necessária para iniciar 

o processo, a fim de que as reações de combustão ocorram. (Resposta 

correta) 

B) os radicais livres, presentes no mecanismo das reações de combustão, 

apresentam elevada reatividade por serem estruturas com elétrons 

desemparelhados e não com carga positiva (cátions).  

C) essas reações não são complexas e não apresentam  uma grande quantidade 

de etapas intermediárias. 

D) um aumento na concentração de oxigênio não altera o valor da energia de 

ativação . O único fator que altera a energia de ativação é o catalisador. 

E) o mecanismo da reação de combustão não depende do valor da variação de 

energia livre do processo nas condições dadas. 

 

 

 

 

 



 

43)  

A) o gás oxigênio se comporta como comburente e oxidante do butano.  

B) a reação representada em (2) corresponde a uma combustão incompleta 

do gás butano já que produz C.(Correta) 

C) a reação representada em (1) corresponde a um processo de redução do 

O2(g) .  

D) em ambas as reações, é liberada energia em forma de calor, entendidas como 

processos exotérmicos.  

E) a reação representada em (1) é termodinamicamente espontânea, uma vez 

que a energia não precisa ser fornecida continuamente. 

 

44)  

I ) Radiações beta são partículas negativas constituídas por elétrons, e seu 

poder de penetração é superior ao dos raios alfa, mas inferior ao dos raios 

gama. (correto) 

II) Nos átomos do elemento iodo, o número de massa expressa a soma das 

quantidades de prótons e nêutrons no núcleo. A = Z + N (correto) 

III) Os isótopos de iodo são átomos desse elemento que apresentam o mesmo 

número de prótons e iguais números atômicos.  

IV) A emissão da radiação beta pelos átomos de iodo é resultado de reações de 

decaimento radioativo 

V) A emissão de radiação pelo isótopo de iodo é resultado de um processo 

espontâneo provocado pela instabilidade nuclear. 

Resposta  

C) I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45)  

I) O reagente que origina o monômero da reação de polimerização é o cloro 

eteno e não 2-cloroetano. 

II) O monômero representa a menor unidade estrutural básica que pode ser 

considerada na macromolécula do polímero. (correto) 

III) A reação do cloro produzido com o oxigênio, durante a combustão do 

PVC, nas condições dadas, diminui a concentração de oxigênio. A partir 

dessa reação, é possível diminuir a velocidade de combustão do PVC. 

(correto) 

IV) O PVC é um polímero de cadeia normal e não ramificada  

V) A substância reagente não apresenta isomeria óptica. 

Correto 

B) II e III. 

 

46) 

I) A configuração eletrônica do Cu2+ é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9  

II) Os metais, como o manganês e o cromo, são maleáveis e bons condutores 

da corrente elétrica em decorrência da ligação metálica entre seus átomos e não 

da ligação iônica. 

III) O ferro se encontra no grupo dos elementos de transição na Tabela 

Periódica. (Correto) 

IV) Os átomos do metal manganês apresentam quatro níveis de energia, 

com dois elétrons na camada externa.  

V) O cobre é um metal situado no grupo I B da Tabela Periódica. 

Correto 

D) III e IV. 

 

47)  

I) A elevada solubilidade da amônia na água se explica pelo fato de serem 

ambas substâncias formadas por moléculas polares, o que favorece as 

interações intermoleculares no processo. (Correto) 

II) A constante de equilíbrio só é afetada pela temperatura 

III) A equação representa uma reação de ionização das moléculas de NH3 na 

água.  

IV) Um aumento na concentração de OH- (aq) , na solução, desfavorece 

favorece a formação de NH4 + (aq) no estado de equilíbrio.  

V) A solução resultante tem um pH maior que 7, por apresentar caráter 

básico (correto). 

Correto 

C) I e V. 


