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01  D

 A água mineral é uma mistura homogênea constituída 
por vários sais dissolvidos sem propriedades físicas defi-
nidas. O termo fluoretada indica que a água apresenta 
sais com flúor, que evita a formação de cáries dentárias. 
O pH dessa água (7,14) é maior que 7,0, logo é levemente 
básico. Em 1 litro dessa água, há 16,56 mg de cálcio.

02  D

 O álcool é um composto anfipático, ou seja, é simulta- 
neamente polar e apolar. Água e gasolina não se dissol-
vem, pois têm polaridades diferentes. A gasolina é uma 
mistura de vários hidrocarbonetos e álcool, portanto não 
se trata de substância pura. Combustível adulterado é 
prejudicial a todos os carros.

03  D

 O óleo e a água apresentam diferenças nas polaridades 
de suas moléculas: água, polar; óleo, apolar; formando, 
portanto, uma mistura heterogênea bifásica.

04  C

 Como o sistema estava aberto, o oxigênio do ar reagiu 
com o ferro, formando um produto sólido contendo ferro 
e oxigênio – óxido de ferro (III), aumentando a massa do 
sistema final. 

05  D

 Como a razão entre CaO e H2O é 0,4, tem-se: 
 massa de CaO = 0,4 (massa de H2O)
 Se forem colocadas 8 g de CaO, tem-se:
 8 = 0,4 · H2O
 H2O = 20 g, logo, como foram dados 25 g de água, haverá 

excesso de 5 g de água e consumo total de CaO na reação.
 Pela Lei de Conservação de Massa, tem-se:
 8g CaO + 20 g H2O → 28 g de Ca(OH)2

06  D

 Potássio + Oxigênio → Peróxido de potássio 
  46 g ––––– 32 g –––––  78 g
  x ––––– y ––––– 156 g

 Utilizando a Lei de Proust, o segundo experimento foi 
multiplicado por 2, logo y = 64 g e x = 92 g. Portanto, a 
massa de potássio necessária será de 92 gramas.

07  E

 Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, e, 
consequentemente, menor será a temperatura de fervura 
da água.

08  B

 O chá em sachê, ao ser adicionado na água quente, sofre 
a extração das substâncias presentes em suas folhas. O 
saquinho que envolve o material que vai formar o chá 
atua como um filtro.

09  B

 A água do mar é acondicionada em reservatórios na própria 
praia. Sob condições favoráveis de vento e de sol, a água 
evapora (evaporação), e o cloreto de sódio começa a crista-
lizar (cristalização). Após esse processo, o sal é retirado por 
máquinas e é triturado, para então ser adicionado o iodo.

10  A

 Os feixes de gramíneas muito enraizadas servem como 
filtros para purificar à água. Após a destilação simples, a 
água obtida é pura, apresentando ponto de fusão e ebu-
lição constante. 

11  C

 A radiação alfa descoberta por Rutherford apresenta 
massa 4u e carga 2+, semelhante a um átomo de hélio 
sem seus elétrons, sendo atraída por um polo negativo 
de um campo elétrico. A radiação beta apresenta massa 
0u e carga 1–, sendo atraída por um polo positivo de um 
campo elétrico. A radiação alfa apresenta maior massa, e 
isso explica o seu baixo poder de penetração em vários 
materiais.

12  E

 Como o elemento X é isótopo de Y, o seu número atômico 
será igual a 20, 20X

60. O elemento X é isóbaro de Z, logo 
terá número de massa igual a 60, xZ

60. Então, 60 = x + 19, 
em que x = 60 – 19 = 41.

13  B

 Os elementos que apresentam o fenômeno de alotropia 
são:

 � enxofre: S(rômbico) e S(monoclínico);
 � carbono: C(grafite) e C(diamante);
 � fósforo: P4(branco) e (P4)n(vermelho);
 � oxigênio: O2 e O3.

14  E

 De acordo com Sommerfeld, os elétrons descreviam órbitas 
circulares e elípticas ao redor do núcleo. As camadas ele-
trônicas ou níveis estacionários de energia possuíam sub-
níveis energéticos, designados por: s, p, d, f, g... Segundo 
Sommerfeld, uma órbita era circular (s), e as demais, elíp-
ticas, e a energia do elétron estava relacionada à distância 
em que se encontrava do núcleo e ao tipo de órbita em 
que ele estava presente.

15  C

 A distribuição eletrônica do ferro é: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. 
O elétron mais energético está no subnível 3d6, contendo os 

números quânticos: n = 3;  = +2; m = –2; s = +
1
2

.

16  C

 No teste de chama, os elétrons são excitados de níveis de 
menor energia para os de maior energia, e, ao retorna-
rem para níveis menos energéticos, emitem um fóton em 
forma de luz. Cada cor está relacionada com um compri-
mento de onda, e a diferença nesse comprimento carac-
teriza uma determinada cor. O elemento que sofre transi-
ção eletrônica é o metal de cada sal (Ca, Sr e Ba).
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17  A

 O número atômico do Cu é 29, sendo, assim, considerado 
um átomo neutro. O número atômico (no de prótons) é 
igual ao número de elétrons, logo, pode-se efetuar a dis-
tribuição eletrônica de 29 elétrons. Inicialmente, tem-se:

 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

 Como o enunciado relata um cátion 2+, isto quer dizer 
que dois elétrons foram retirados do átomo de Cu. Assim, 
deve-se saber que os dois elétrons saem da camada mais 
externa, no caso, das camadas 4 e 3. Portanto, a distribui-
ção eletrônica, considerando a carga positiva, será:

 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9

18  A

 O subnível estudado é 3p6, logo a distribuição eletrônica 
é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

 Portanto, o número atômico desse átomo é 18.

19  D

 A formação de um isótopo de um elemento é um pro-
cesso conhecido como fissão nuclear, pelo qual um ele-
mento é transformado em outros de número atômico 
menor. Os isótopos apresentam o mesmo número de 
prótons e número de massa diferente. O elemento des-
coberto apresenta número atômico 115, ou seja, 115 pró-
tons.

20  A

 I.  Modelo atômico de Rutherford: os átomos eram for-
mados por núcleo e eletrosfera. Núcleo constituído 
por prótons, e eletrosfera, por elétrons. O experimento 
utilizado por Rutherford foi o bombardeamento de 
uma fina lâmina de ouro com radiação alfa. 

 II.  Modelo atômico de Dalton: Os átomos eram maciços, 
esféricos, indivisíveis e semelhantes a uma bola de 
bilhar. Os átomos de um mesmo elemento químico 
eram idênticos entre si.

 III.  Modelo atômico de Bohr: Os átomos eram constituí-
dos por uma eletrosfera, que era dividida em níveis de 
energia, em que os elétrons giravam sem receber ou 
perder energia. O elétron, ao receber energia, saltava 
para níveis mais energéticos e, ao retornar, liberava 
energia na forma de fótons.


