
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

PROPRIEDADES DA MATÉRIA 2 

 

QUESTÃO 1 
Joseph Cory, do Instituto Technion de Israel montou um equipamento que consiste em uma série de painéis plásticos que 

coletam o orvalho noturno e o armazenam num depósito situado na base do coletor. Um coletor de 30 m
2
 captura até 48 L 

de água potável por dia. Dependendo do número de coletores, é possível produzir H2O suficiente para comunidades que 

vivem em lugares muito secos ou em áreas poluídas. A inspiração de Joseph foi baseada nas folhas das plantas, as quais 

possuem uma superfície natural de “coleta” do orvalho noturno. 

 

É correto afirmar que a formação do orvalho resulta de: 

 

I) uma mudança de estado físico chamada condensação; 

II) uma transformação química chamada sublimação; 

III) uma transformação físico-química denominada oxirredução; 
IV) uma transformação química chamada vaporização; 

V) uma mudança de estado físico chamada sublimação. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
A) I, II e IV, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, apenas. 
D) V, apenas. 

E) II e IV, apenas. 

 

Gabarito: 
C 

Resolução: 

Apenas a afirmativa I é correta, pois o orvalho é formado durante a condensação, ou liquefação do vapor-d’água 

presente no ar. 

 

QUESTÃO 2 
Assinale a representação correta de um cilindro contendo no seu interior os gases argônio e nitrogênio.  

Dados:     • átomo de Ar      e        O átomo de N. 
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Gabarito: 
E 

Resolução: 
Os átomos de argônio são estáveis isoladamente, pois o elemento é um gás nobre. Já o nitrogênio, quando substância 

simples, é encontrado na forma de moléculas diatômicas. 
 

 
QUESTÃO 3 
A coluna da esquerda, a seguir, apresenta cinco diferentes pares de espécies químicas; a da direita, a caracterização de 

quatro desses pares. 

Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda. 

 

1 – Cdiam e Cgrafite  (    ) espécies isoeletrônicas 

2 – H2O e H2O2  (    ) formas alotrópicas 

3 – He e Ne   (    ) substâncias monoatômicas 

4 – Ca
2+

 e S
2–  

(    ) substâncias diatômicas 

5 – N2 e Cl2 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 1 – 4 – 5. 

B) 3 – 2 – 4 – 1. 

C) 3 – 5 – 1 – 2. 

D) 4 – 1 – 3 – 5. 

E) 4 – 3 – 2 – 1. 

 
Gabarito: 

D 

Resolução: 
(Resolução oficial) 

  

Diamante (Cdiam) e grafite (Cgraf) são formas alotrópicas do elemento químico carbono; gás hélio (He) e gás neônio (Ne) são 

substâncias monoatômicas; íon cálcio (Ca
2+

) e íon sulfeto (S
2
–) apresentam 18 elétrons, sendo, portanto, espécies 

isoeletrônicas; e gás nitrogênio (N2) e gás cloro (Cl2) são substâncias diatômicas. A coluna da direita não apresenta 

nenhuma característica da água (H2O) e do peróxido de hidrogênio (H2O2). A sequência correta de preenchimento dos 

parênteses é, portanto, 4-1-3-5. 

 

QUESTÃO 4 

Hidrogênio reage com nitrogênio formando amônia. A equação não balanceada que representa essa transformação é: 

H2(g) + N2(g)  NH3(g) 

  

Outra maneira de escrever essa equação química, mas agora balanceando-a e representando as moléculas dos três gases, é: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gabarito: 
B 

Resolução: 

A equação corretamente balanceada é dada por: 

 

3 H2(g) + N2(g) → 2 NH3(g) 

 

De acordo com a legenda fornecida, a representação mais adequada seria aquela onde existem três grupos 

formados por duas esferas menores reagindo com um grupo de duas esferas maiores formando dois grupos 

compostos de uma esfera maior e três esferas menores. 

 

QUESTÃO 5 
As substâncias puras e as misturas homogêneas constituem sistemas monofásicos e, portanto, para distingui-las é 

necessário caracterizá-las por meio de suas propriedades. O gráfico a seguir mostra o aquecimento de duas substâncias ("X" 

e "Y"). 

  

 
  

 

 

 

 

 



 
 

 

Na identificação das substâncias "X" e "Y" é correto afirmar que: 

 

A) "X" é uma mistura e "Y" é uma substância pura. 
B) "X" é uma substância pura e "Y" é uma mistura. 

C) a temperatura de ebulição de uma mistura é menor do que a temperatura de ebulição de uma substância pura, desde que 

o soluto não seja volátil. 
D) o comportamento da substância "X" revela que ela é uma substância azeotrópica. 

 

Gabarito: 
A 

Resolução: 
As substâncias puras apresentam pontos de fusão e ebulição constantes. Já as misturas, de forma geral, apresentam faixas 

de temperatura de fusão e ebulição. 

 

QUESTÃO 6 
Nos últimos meses, foram divulgadas várias denúncias de postos que adulteram a gasolina com a adição de vários 

solventes, inclusive água. Há diversas análises que podem ser feitas para verificar a composição do combustível vendido 

nos postos, e algumas envolvem conceitos fundamentais da Química. Supondo que a gasolina comercializada fosse 
constituída apenas de n-octano, assinale a alternativa que representa a melhor opção para verificar a presença de compostos 

adulterantes numa amostra homogênea de gasolina. 

  

A) Avaliação do odor da amostra. 
B) Inspeção visual da cor da amostra. 

C) Medida do ponto de ebulição. 

D) Avaliação do preço do produto. 

E) Medida da densidade. 

 

Gabarito: 
C 

Resolução: 
A medida do ponto de ebulição seria a melhor opção, pois é uma propriedade específica e bastaria comparar o valor 

medido ao valor encontrado num handbook de propriedades físico-químicas. 

 

QUESTÃO 7 
“Quem tem que suar é o chope, não você”. Esse é o slogan que um fabricante de chope encontrou para evidenciar as 

qualidades de seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chope recomenda que seu produto 
deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem a sua temperatura 

 

A) diminuída, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura aumente. 

B) aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua. 
C) diminuída, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua. 

D) aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura aumente.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Gabarito: 
D 

Resolução: 
O “suor” do chope é formado pela condensação do vapor d’água presente no ar que, ao entrar em contato com as paredes 

frias do copo, sofre condensação ao perder energia para o copo de chope. Uma vez que o copo de chope recebe energia, a 

tendência é que a sua temperatura suba.   

A evaporação do suor no corpo humano é um processo endotérmico que, ao absorver a energia do corpo, evita 

que sua temperatura aumente. 

 

QUESTÃO 8 
Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 

o
C. Estima-se 

que, na construção da catedral, foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo. Material usual à época, o chumbo 

é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. 

Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é de 327,5
 o
C e seu ponto de ebulição é de 1 750 

o
C, identifique a curva que pode 

representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o 

fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. 

 

A)  

O potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo em alta temperatura. 

 

 

B)  

O potencial de contaminação estaria associado à ebulição do chumbo em alta temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

C)  

O potencial de contaminação estaria associado à ebulição do chumbo em alta temperatura. 

 

 

 

D)  

O potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo em alta temperatura. 

 

Gabarito: 
D 

 

Resolução: 

A temperatura atingida no incêndio, 800 ºC, é intermediária à temperatura de fusão, 327,5 ºC, e à de ebulição, 1 

750 ºC, de forma que o chumbo deveria passar ao estado líquido, mas não tenderia a passar à forma gasosa de 

forma que, durante o aquecimento, haveria apenas uma transição de fase. Uma vez que a temperatura diminuísse, 

o chumbo deveria solidificar. A curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo 

presente na catedral ao longo do incêndio é aquela presente na última alternativa, pois substâncias puras têm 

temperatura constante durante mudanças de estado e a temperatura de fusão é igual à de solidificação. 

O fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo 

em alta temperatura. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUESTÃO 9 
A curva mostrada no gráfico a seguir representa um processo de aquecimento constante, submetido a uma amostra de um 

determinado líquido. Ele é um dos principais produtos do beneficiamento de uma cultura agrícola, cultivada há séculos, no 

litoral e na zona da mata de Pernambuco. 

 

  

  

Em relação a esse produto, são feitas as considerações a seguir: 

 
I. Trata-se de uma mistura azeotrópica. 

II. Constitui-se de uma substância pura, polar e oxigenada. 

III. É obtido por um procedimento que envolve uma coluna de destilação. 
 

Dentre essas características disponibilizadas para o produto em questão, apenas está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I. 
B) II. 

C) III. 

D) I e III. 
E) II e III. 

 

Gabarito: 
D 

Resolução: 
I. Correta. O gráfico indica temperatura de fusão variável e temperatura de ebulição constante, características de uma 

mistura azeotrópica. 

 

II. Incorreta. Como foi discutido no item I, trata-se de uma mistura, e não de uma substância pura. 

III. Correta. Misturas azeotrópicas tendem a ser separadas em seus componentes individuais por destilação fracionada em 

colunas de fracionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
QUESTÃO 10 
É incluído no grupo dos materiais considerados como substâncias químicas o 

 

A) etanol anidro. 

B) açúcar mascavo. 

C) sal de cozinha. 

D) óleo de soja. 

E) soro fisiológico. 

 

Gabarito: 

A 

Resolução: 

Das alternativas à disposição, a única que apresenta uma substância química pura é o etanol anidro (completamente livre de 

água), pois açúcar mascavo, sal de cozinha, óleo de soja e soro fisiológico são misturas de substâncias. 

 
 

 

 
 


