
 

COMPONENTE CURRICULAR:  DATA DA PROVA: 

16/09/2021 

 
Segmento: Ensino Médio Série: 2ª 

Assunto: ROTEIRO DE ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA A PROVA DE RECUPERAÇÃO  

DA 2ª ETAPA                                             

Aluno (a): 

Professor:  Magno Costa 

 

Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua 

efetiva recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  

Desejamos-lhe um ótimo resultado e pedimos  a  Deus que  o ilumine! 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 

PROGRAMA DA PROVA 
 
  Teoria Cinética dos Gases 

1. Características do estado gasoso 
2. Variáveis de um gás 
3. Transformações gasosas 
4. Equação Geral dos Gases 
5. Leis Volumétricas 
6. Equação de Clapeyron 

 
Dispersões e concentração de soluções 

1. Dispersões 
2. Solução verdadeiras 
3. Coeficiente de solubilidade 
4. Regra de solubilidade 
5. Concentração de soluções. 
6. Diluição de soluções. 
7. Misturas de soluções. 
8. Propriedades Coligativas. 

 
Introdução à Química Orgânica 
 

1. Características do carbono 
2. Classificação do carbono 
3. Representação de fórmulas 
4. Classificação de cadeias carbônicas 
5. Hidrocarbonetos Alifáticos e aromáticos 
6. Petróleo 
7. Reconhecimento e nomenclatura dos principais compostos orgânicos. 
8. Reconhecimento de funções Orgânicas  
 
             Termoquímica 
 
1. Conceitos Fundamentais 
2. Reações exotérmicas e endotérmicas 
3. Equações termoquímicas 



4. Entalpia de Reação 
5. Cálculo teóricos das entalpias de reação.  

 
QUESTÃO 01  
 
Gases ideais são compostos por moléculas ou átomos que se movimentam constantemente. Dentre 
as suas características, podemos destacar volume variável, difusibilidade e compressibilidade. O 
estado gasoso é um dos três estados físicos da matéria, por isso é muito importante entender a sua 
constituição, propriedades e características, posto que eles estão presentes em nosso cotidiano, 
sendo, inclusive, indispensáveis para os vegetais e animais, bem como para o desenvolvimento da 
sociedade influenciando a indústria, por exemplo. 

A imagem a seguir apresenta as partículas de um gás contido dentro de um balão e seu 
comportamento cinético 

 

Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/quimica/conceito-caracteristicas-dos-gases.htm>. 
 

Sobre os gases, suas características e propriedades, é possível afirmar que 

A) são formados por partículas que se encontram afastadas umas das outras, em movimento 
constante de baixa energia cinética e de forma ordenada. 

B) não apresentam massa e seu volume e forma são bem definidos e fixos. 

C) Com o aumento da temperatura ou diminuição da pressão, o gás dilata-se (expande-se). Por outro 
lado, com um abaixamento da temperatura ou aumento da pressão, ele sofre contração (é 
comprimido). 

D) ao serem inseridos em um recipiente, preenchem todo seu volume, entretanto, não exercem 
pressão sobre as paredes do recipiente. 

E) Dependendo da sua natureza, podem ser miscíveis entre si, entretanto, alguns formam misturas 
heterogêneas com outros. 

QUESTÃO 02 
 
Certa massa gasosa ocupa um volume de 100 litros em uma dada temperatura e pressão. Qual o volume 
ocupado por essa mesma massa gasosa quando a pressão se reduzir de 2/7 da inicial, e a temperatura 
absoluta se reduzir a 5/7 da inicial? 
 

 
QUESTÃO 03 
 



Os gases possuem um comportamento característico, regido por algumas leis bem conhecidas. Com 
base nessa afirmação e nos conhecimentos sobre a teoria cinética dos gases, assinale a alternativa 
correta. 

A) Quando comprimimos um gás à temperatura constante, a energia cinética média de suas 
moléculas aumenta. 

B) O volume e a pressão de uma massa gasosa são diretamente proporcionais à temperatura 
constante. 

C) À pressão constante, o volume de uma massa gasosa é inversamente proporcional à temperatura 
absoluta. 

D) Nas transformações isométricas ou isocóricas, a temperatura e a pressão variam em uma relação 
diretamente proporcional quando o volume permanece constante. 

 
QUESTÃO 04 
 
Um gás que apresenta comportamento ideal a 273 °C e 380 mmHg ocupa um volume de 292 mL. 
Que volume o mesmo gás ocupará nas CNTP? 

A) 146 mL. 

B) 20 mL. 

C) 73 mL. 

D) 150 mL. 

E) 98 mL. 

 
QUESTÃO 05 
 
No gráfico a seguir, está representada a variação de volume com a temperatura de um mol de gás 
em duas condições diferentes. 

 

Nessas condições, 

( ) em V = 4 L, as pressões são idênticas. 

( ) as massas são diferentes. 

( ) as variações representadas ocorrem à pressão constante. 



( ) em V = 8 L, as temperaturas são idênticas. 

 
QUESTÃO 06 
 
Um balão de borracha, como os usados em festas de aniversário, foi conectado a um tubo de ensaio, que foi 
submetido a aquecimento. Observou-se, então, que o balão aumentou de volume. Considerando-se essas 
informações, é CORRETO afirmar que o aquecimento 
A) transfere todo o gás do tubo para o balão 
B) aumenta o tamanho das moléculas do gás. 
C) aumenta a massa das moléculas do gás. 
D) aumenta a distância média entre as moléculas do gás. 
 
QUESTÃO 07 
 
Após ter rodado apenas 1 km a velocidade reduzida, os pneus de um veículo foram calibrados em 
exatos 28 psi. O psi é uma unidade de pressão utilizada no sistema de medidas Inglês / Americano 
e corresponde a 0,06805 atm. Em seguida, o veículo rodou mais 118 km em uma rodovia asfaltada 
à velocidade média de 80 km/h. Isto causou, devido ao atrito com o chão, um aquecimento de 15 °C 
na banda de rodagem dos pneus; nenhuma variação do volume ou vazamento de ar nos pneus 
foram, entretanto, verificados. Nesse momento, a pressão dos pneus foi conferida e apresentou um 
valor 

A) igual a 28 psi, pois, mesmo variando a temperatura, não houve alterações no volume dos pneus 
e na quantidade do ar neles presente. 
B) igual a 28 psi, pois, mesmo variando a temperatura, há um aumento da pressão do gás presente 
na parte inferior dos pneus, que é integralmente compensado por uma igual diminuição de pressão 
do gás presente na sua parte superior. 
C) menor que 28 psi, pois, com o volume e a quantidade de ar constantes, a pressão do gás 
presente nos pneus diminui com o aumento da temperatura. 
D) maior que 28 psi, pois, com o volume e a quantidade de ar constantes, a pressão do gás 
presente nos pneus aumenta com o aumento da temperatura. 

 
QUESTÃO 08 
 

Um estudante de Química confinou uma amostra de gás em um recipiente com um pistão 
móvel, como o da ilustração a seguir: 

 

Em uma situação X, a temperatura do gás foi aumentada de 300 K para 500 K, enquanto a 
pressão foi mantida constante; na situação Y, a pressão externa sobre o pistão foi 
aumentada de 1 atm para 2 atm, enquanto a temperatura foi mantida constante. Se 
considerarmos h1 como sendo a altura do pistão após o processo, as situações X e Y 
são MELHOR representadas por 



 

 
QUESTÃO 09 
 
Um gás pode partir de um estado inicial e chegar a um mesmo estado final através de diferentes 
processos. O gráfico T x V abaixo representa uma situação em que um gás sai do estado 1 e 
chega ao estado 3 de formas diferentes. Considerando que o gás é ideal, analise as afirmativas 

 

I – O gráfico mostra o gás passando do estado 1 para o estado 3 de duas maneiras diferentes. 
II – O processo 1-2 ocorre através do aumento da pressão. 
III – O processo 2-3 e isocórico. 
IV – A variação de energia interna nos diferentes processos de transformação do estado 1 para o 
estado 3 é igual. 

É correto, apenas, o que se afirma em 

A) I. 
B) II. 
C) I e III. 
D) II e IV. 
E) I, III e IV. 

 
QUESTÃO 10 
 
Um dos estados físicos nos quais a matéria pode ser encontrada é o estado gasoso. 

Sobre esse estado, suas propriedades e leis: 



 
(  ) Na temperatura de zero Kelvin o gás não exerce pressão. 
(  ) Quanto maior for a temperatura de um gás, maior será sua densidade. 
(  ) A agitação das partículas de um gás não tem relação com a temperatura. 
(  ) Uma vez expandido, o gás não pode ser comprimido para um volume menor. 
(  ) A pressão, a temperatura e o volume são chamados de variáveis de estado de um gás. 

 
QUESTÃO 11 
 
Os coloides foram objeto da preocupação do cientista escocês Thomas Graham (1805-1869) que, 
embora tenha sido deserdado pelo pai ao optar pela carreira de químico, foi imortalizado como o “pai 
dos coloides”. Os sistemas coloidais, utilizados desde tempos imemoriais, fazem parte de nossa 
alimentação, de nossa higiene pessoal, da produção industrial e da poluição atmosférica. Com base 
nestas informações e nos seus conhecimentos de Química, marque a alternativa CORRETA. 

A) Em repouso, a maionese, que é um coloide, se separa em óleo e água. 

B) As partículas coloidais suspensas em solvente podem ser separadas através de papel de filtro 
comum. 

C) Sabonetes, cremes dentais, geleias, manteigas, neblina e mármore pulverizado são exemplos de 
coloides. 

D) Os coloides como a fumaça, o soro e o nevoeiro apresentam o efeito Tyndall. 

 
QUESTÃO 12 
 
Nas dispersões, soluções e suspensões, uma ou mais substâncias estão disseminadas em outra. 
Sobre as dispersões, soluções e suspensões, considere as afirmativas a seguir. I. Nas soluções 
verdadeiras, disperso e dispersante formam um sistema homogêneo. II. Nas dispersões coloidais, 
disperso e dispersante formam uma mistura homogênea. III. Nas suspensões, não é possível ver o 
disperso a olho nu. 

É CORRETO apenas o que se afirma em 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) I e II. 

E) I e III. 

 
QUESTÃO 13 
 
Prazeres, benefícios, malefícios, lucros cercam o mundo dos refrigerantes. Recentemente, um 
grande fabricante nacional anunciou que havia reduzido em 13 mil toneladas o uso de açúcar na 
fabricação de seus refrigerantes, mas não informou em quanto tempo isso ocorreu. O rótulo atual de 
um de seus refrigerantes informa que 200 mL do produto contêm 21 g de açúcar. Utilizando apenas 
o açúcar “economizado” pelo referido fabricante seria possível fabricar, aproximadamente, 

A) 124 milhões de litros de refrigerante. 



B) 2,60 bilhões de litros de refrigerante. 

C) 1 365 milhões de litros de refrigerante. 

D) 273 milhões de litros de refrigerante. 

 
QUESTÃO 14 
 
Os frascos utilizados no acondicionamento de soluções de ácido clorídrico comercial, também 
conhecido como ácido muriático, apresentam as seguintes informações em seus rótulos: solução 
20% m/m (massa percentual); densidade = 1,10 g/mL; massa molar = 36,50 g/mol. Com base nessas 
informações, a concentração da solução comercial desse ácido será 

A) 7 mol/L. 

B) 6 mol/L 

C) 5 mol/L. 

D) 4 mol/L. 

E) 3 mol/L. 

 
QUESTÃO 15 
 

Em intervenções cirúrgicas, é comum aplicar uma tintura de iodo na região do corpo onde será feita 
a incisão. A utilização desse produto se deve à sua ação antisséptica e bactericida. Para 5 litros de 
etanol, densidade 0,8 g.mL–1, a massa de iodo sólido, em gramas, que deverá ser utilizada para obter 
uma solução que contém 0,50 mol de I2 para cada quilograma de álcool, será de 

A) 635. 

B) 508. 

C) 381. 

D) 254. 

E) 127. 

 
QUESTÃO 16 
 

Soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9% em massa. A massa de NaC

 em gramas necessária para preparar 2 litros de soro fisiológico é 

Dado: Massa específica do soro = 1 g/mL. 

A) 0,9. 

B) 1,8. 



C) 9. 

D) 90. 

E) 18. 

 
QUESTÃO 17 
 
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) estabelece que o teor de álcool etílico anidro na gasolina 
comercializada no Brasil pode variar entre 22 e 26% em volume. Uma maneira simples para testar 
o teor de álcool na gasolina consiste em adicionar 50 mL de gasolina em uma proveta de 100 mL e 
completar o volume (100 mL) com água. Em seguida, o sistema é agitado e deixado em repouso. 

Considerando-se esse teste, a alternativa em que o volume da mistura de água e etanol está de 
acordo com as normas da ANP é 

A) 60 mL. 

B) 59 mL. 

C) 62 mL. 

D) 64 mL. 

 
QUESTÃO 18 
 

 A cumarina presente no cravo, estrutura representada a seguir, é extraída no Brasil a 
partir de Dipteryxodorata, uma planta comum no Norte do país, onde é conhecida como 
cumaru ou fava tonka. 

 

Marque a opção relacionada à estrutura da cumarina. 

  
Fórmula 
molecular 

Carbonos sp2 
Número de 

elétrons  

A) C9H8O2 3 4 

B) C9H6O2 9 8 

C) C9H8O2 9 8 

D) C9H6O2 9 10 

 
QUESTÃO 19 
 
Recentemente, os produtores de laranja do Brasil foram surpreendidos com a notícia de que a 
exportação de suco de laranja para os Estados Unidos poderia ser suspensa por causa da 
contaminação pelo agrotóxico carbendazim, representado a seguir. 



 

De acordo com a estrutura, afirma-se que o carbendazim possui 
A) fórmula molecular C9H11N3O2 e um carbono terciário. 
B) fórmula molecular C9H9N3O2 e sete carbonos secundários. 
C) fórmula molecular C9H13N3O2 e três carbonos primários. 

D) cinco ligações pi ( ) e vinte e quatro ligações sigma (σ). 

E) duas ligações pi ( ) e dezenove ligações sigma (σ). 

 
QUESTÃO 20 
 
O gosto amargo da cerveja se deve ao mirceno, substância proveniente das folhas de lúpulo que é 
adicionada à bebida durante sua fabricação. 

 

Em relação à estrutura desse composto, é correto afirmar que possui 

A) fórmula molecular C9H12. 
B) dois carbonos assimétricos. 
C) três ligações pi e vinte sigma. 
D) cadeia carbônica linear e saturada. 
E) três carbonos híbridos sp3 e seis sp2. 

 
 
QUESTÃO 21 
 
Sobre o hidrocarboneto 1-etil-2metil-cicloexa-1,4-dieno, afirma-se que 

– apresenta duas ligações  
– contém quatro carbonos sp2 
– é um composto insaturado 

– possui fórmula molecular C9H14 
– exibe dois carbonos quaternários 

O número de afirmações corretas é 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
E) 5. 

 



QUESTÃO 22 
 
O número de átomos de carbono quaternário, terciário, secundário e primário, existentes na 
fórmula estrutural do 3-etil-3,4-dimetil-1-hexeno, respectivamente, é 

A) 1, 1, 3 e 5.   

B) 1, 1, 4 e 5.  

C) 1, 2, 1 e 2. 

D) 1, 2, 2 e 2. 

E) 4, 3, 2 e 1. 

 
QUESTÃO 23 
 
FAÇA a fórmula estrutural dos compostos 

A) 4-etil-5,5-dimetilex-1-ino. 

B) 3-isopropilept-2-eno. 

 
QUESTÃO 24 
 
A fórmula estrutural a seguir é a da mescalina, uma droga alucinógena encontrada em certos cactos. 

 

Em sua molécula, encontramos as seguintes funções: 

A) Aldeído e amina 

B) Aldeído e amida 

C) Éster e amina 

D) Éster e amida 

E) Éter e amina 

 
QUESTÃO 25 
 

Considere as informações apresentadas. O salmeterol é usado como broncodilatador no 
tratamento da asma, principalmente, por meio de inalação em pó ou convencional. 



 

A fórmula molecular e as funções químicas presentes no salmeterol são, respectivamente, 

A) C17H21NO4; fenol; álcool; amida; éter. 

B) C25H37NO4; fenol; álcool; amina; éter. 

C) C25H29NO4; fenol; álcool; amina; éter. 

D) C25H37NO4; fenol; álcool; amina; éster. 

QUESTÃO 26 
 
O soro fisiológico é uma das soluções mais utilizadas na área de saúde. Consiste em uma solução 
aquosa de cloreto de sódio NaCℓ 0,9% em massa por volume, que equivale à concentração 0,15 
mol.L–1. Dispondo de uma solução estoque de NaCℓ 0,50 mol.L–1, o volume necessário dessa 
solução, em mL, para preparar 250 mL de soro fisiológico será igual a: 

A) 15. 

B) 100. 

C) 25. 

D) 75. 

E) 50. 

QUESTÃO 27 
 

Considere o seguinte experimento. 

 

A concentração dos íons Ca2+ no béquer C, ao fim desse procedimento, é, em mol.L–1, igual a 

A) 0,02. 



B) 0,08. 

C) 0,10. 

D) 0,13. 

E) 0,20. 

QUESTÃO 28 
 
Um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre os componentes um aroma de frutas com 
concentração máxima de 10–4 mol/L. Ele dispõe de um frasco da substância aromatizante, em 
solução hidroalcoólica, com concentração de 0,01 mol/L. 
Para a preparação de uma amostra de 0,50 L do novo perfume, contendo o aroma de frutas na 
concentração desejada, o volume da solução hidroalcoólica que o químico deverá utilizar será igual a 
A) 5,0 mL. 
B) 2,0 mL. 
C) 0,50 mL. 
D) 1,0 mL. 
E) 0,20 mL. 
 

QUESTÃO 29 
 
Misturam-se 200 mL de solução de hidróxido de potássio de concentração 5,0 g/L com 300 mL de 
solução de mesma base com concentração 4,0 g/L. A concentração final em g/L é: 

A) 0,5 

B) 1,1 

C) 2,2 

D) 3,3 

E) 4,4 

 

QUESTÃO 30 
 
Misturando 60,0 mL de solução de HCℓ de concentração 2,0 mol/L com 40 mL de solução de HCℓ de 
concentração 4,5 mol/L, obtém-se uma solução de HCℓ de concentração, em gramas por litro (g/L), 
igual a 

A) 3,0. 

B) 10,5. 

C) 36,5. 

D) 109,5. 

E) 365,0. 

 



QUESTÃO 31 
 
Sabe-se que por osmose o solvente de uma solução mais diluída atravessa uma membrana semipermeável em 
direção da solução mais concentrada. Sabe-se, também, que um peixe de água doce é hipertônico em relação a 
água do rio e hipotônico a água do mar. Se um peixe de água doce for colocado na água do mar ele:  
a) morre porque entra água do mar no seu corpo.  
b) morre porque sai água do seu corpo.  
c) morre porque entra sal no seu corpo.  
d) morre porque sai sal do seu corpo.  
e) sobrevive normalmente. 
 
QUESTÃO 32 
 
Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200g 
de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato:  
I. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água.  
II. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor.  
III. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas.  
Está(ao) correta(s) a(s) explicação(ões):  
a) I apenas.  
b) II apenas.  
c) III apenas.  
d) I e II apenas. 
e) I, II e III. 
 
QUESTÃO 33 
 
Das soluções aquosas abaixo, qual terá a mesma temperatura de ebulição que uma solução aquosa de cloreto de 
sódio (NaCl) 0,1 mol/L?  
a) sulfato de cobre (CuSO4) 0,2 mol/L.  
b) cloreto de cálcio (CaCl2) 0,1 mol/L.  
c) bicarbonato de sódio (NaHCO3) 0,3 mol/L.  
d) glicose (C6H12O6) 0,1 mol/L.  
e) iodeto de potássio (KI) 0,1 mol/L. 
 

 
QUESTÃO 34 
 

Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o 

homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é 

importante para uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. 

Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, sob a forma de calor, 

denominadas, respectivamente, como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale 

a alternativa correta: 



 

a)   O gráfico representa uma reação endotérmica. 

b)   O gráfico representa uma reação exotérmica. 

c)   A entalpia dos reagentes é igual à dos produtos. 

d)   A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. 

e)   A variação de entalpia é maior que zero. 

 
QUESTÃO 35 
 

Considerando os dados abaixo: 

N2 (g)      +     O2 (g)             2 NO (g)      ΔH = 180,7 kJ 

2 NO (g)      +     O2 (g)             2 NO2 (g)    ΔH = -113,1 kJ 

2 N2O (g)              2 N2 (g)   +   O2 (g)    ΔH = -163,2 kJ 

Determine o ΔH da reação 

N2O (g)   +    NO2 (g)                   3 NO (g) 

 
QUESTÃO 36 

Observando o diagrama abaixo, que representa a reação direta (1) e a inversa (2), X ⎯→ Y, fazem-se as 
afirmações:  

 
I. a energia de ativação da reação inversa é o dobro da energia de ativação da reação direta.  
II. a reação direta é endotérmica.  
III. a reação direta é mais rápida que a inversa, por ter menor energia de ativação.  
IV. a reação inversa é endotérmica.  
Estão corretas  
a) I e II, somente.  
b) II e III, somente.  
c) I, III e IV, somente.  
d) I e IV, somente.  
e) I e III, somente. 
 



QUESTÃO 37 
 
A cloração total do metano produz tetracloreto de carbono. Conhecendo as entalpias de formação dos reagentes 

e produtos na tabela abaixo, determine o valor do H para esta reação. 
 

 
 
a) - 103,40 kcal b) - 37,40 kcal c) + 103,40 kcal d) + 37,40 kcal e) - 139,20 kcal 

 
QUESTÃO 38 
 
Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito 
muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para geração 
de energia. O quadro traz as entalpias-padrão de combustão a 25 oC do metano, do butano e do octano. 

 

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce 
a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, 
considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás 
liquefeito de petróleo (GLP) e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é 
possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem 
crescente desses três combustíveis é  

a) gasolina, GLP e gás natural.  

b) gás natural, gasolina e GLP.  

c) gasolina, gás natural e GLP.  

d) gás natural, GLP e gasolina.  

e) GLP, gás natural e gasolina. 

 

 
 
 
 

 
 

 


