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Introdução à Física – Unidades e suas conversões 
  

Exercícios 

 
 

1. (UFJF- MG) Supondo-se que um grão de feijão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo de 

arestas 0,5cm, 0,5cm e 1,0cm, qual das alternativas abaixo melhor estima à ordem de grandeza do 

número de feijões contido no volume de um litro? 

a) 10 

b) 102 

c) 103 

d) 104 

e) 105 

 

 

2. (CEFET-SP) Uma pessoa percebeu que, durante 10 anos, para acender o seu aquecedor, consumiu uma 

caixa de palitos de fósforo a cada mês. Cada caixa apresenta, em média, 40 palitos. A ordem de 

grandeza do número de palitos consumidos ao final dos 10 anos é: 

a) 10 

b) 102 

c) 103 

d) 104 

e) 105 

 

 

3. (UFPE-PE) Em um hotel com 200 apartamentos o consumo médio de água por apartamento é de 100 

litros por dia. Qual a ordem de grandeza do volume que deve ter o reservatório do hotel, em metros 

cúbicos, para abastecer todos os apartamentos durante um dia? 

a) 10 

b) 102 

c) 103 

d) 104 

e) 105 
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4. (Ufpr - 2010)  Sobre grandezas físicas, unidades de medida e suas conversões, considere as igualdades 

abaixo representadas: 

1. 6 m2 = 60.000 cm2. 

2. 216 km/h = 60 m/s. 

3. 3000 m3 = 30 litros. 

4. 7200 s = 2 h. 

5. 2,5 x 105 g = 250 kg. 
 
 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as igualdades representadas em 1, 2 e 4 são verdadeiras.    

b) Somente as igualdades representadas em 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras.    

c) Somente as igualdades representadas em 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras.    

d) Somente as igualdades representadas em 4 e 5 são verdadeiras.    

e) Somente as igualdades representadas em 3 e 4 são verdadeiras.    
  
 

5.  (Ifpe - 2017) No passado, Pernambuco participou ativamente da formação cultural, étnica, social e, até 

mesmo, quantitativa da população brasileira. No período colonial, e com a chegada dos portugueses à 

região, em 1501, o território foi explorado por Gaspar de Lemos, que teria criado feitorias ao longo da 

costa da colônia, possivelmente na atual localidade de Igarassu. A partir daí, a população da província 

só cresceu, porém, mesmo na época da ocupação holandesa (1630-1654), os colonos contavam entre 

10 e 20 mil pessoas (não mencionamos aqui o grande quantitativo e mesmo pouco conhecido de 

indígenas que habitavam toda a província). Hoje, o Brasil possui cerca de 200  milhões de habitantes. 

Na Física, expressamos a ordem de grandeza como o valor mais próximo de uma medida em potência 

de 10.  Em uma estimativa aproximada, podemos dizer que a ordem de grandeza do quantitativo de 

habitantes em nosso país, na atualidade, e de colonos, no período holandês, são, respectivamente,  

a) 
310  e 

610 .     

b) 
610  e 

310 .     

c) 
810  e 

410 .     

d) 
810  e 

510 .     

e) 
1010  e 

610 .     
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6.  (Cftce - 2007)  Um fumante compulsivo, aquele que consome em média cerca de 20 cigarros por dia, 

terá sérios problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por 

este fumante durante 20 anos é de:  

a) 102    

b) 103    

c) 105    

d) 107    

e) 109    
  
 

7.  (Ufpe - 2005)  Em um bairro com 2500 casas, o consumo médio diário de água por casa é de 1000 litros. 

Qual a ordem de grandeza do volume que a caixa d'água do bairro deve ter, em m3, para abastecer todas 

as casas por um dia, sem faltar água?  

a) 103    

b) 104    

c) 105    

d) 106    

e) 107    
  
 

8.  (Ufpe - 2001) O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz 

com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros 
por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue, em litros, bombeado pelo coração em um 
dia?  

a) 102    

b) 103    

c) 104    

d) 105    

e) 106    
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Gabarito 

 

1. D 

Volume ocupado por um grão  V1 =0,5 cmx0,5 cmx1,0 cm = 0,25 cm3 = 0,25.10-3 dm3. 
1 L ocupa um volume de 1 dm3  V2 = 1 dm3  1 L contém V2/V1 = 1 dm3/0,2510-3 dm3 = 4000 = 4.10³ 
4 > 3,16   
OG = 104. 

 

2. D 

10 anos x 12 meses = 120 meses  20 meses x 1 caixa (40 palitos) = 4800 palitos. 

4800 = 4,8.103 ; 4,8 > 3,162 ; OG = 10.103 = 104. 

 

3. A 

V = 200×100 = 2.104 L/dia ; 1dm3 = 1 L ;  1 L = 10-3 m3 ; V = 2.104x10-3 = 101 m3. 

 
4. B 

1. Correta.   6 m2 = 6 (100 cm)2 = 6 × 104 cm2 = 60.000 cm2. 

2. Correta. 216 km/h = 

216

3,6 m/s = 60 m/s. 

3. Errada. 3.000 m3 = 3.000 (1.000 L) = 3.000.000 L. 

4. Correta. 7.200 s = 

7.200
h

3.600 = 2 h. 

5. Correta.  2,5 105 g = 

5

3

2,5 10
kg

10



 = 2,5 × 102 kg = 250 g   

 
5. C 

Ordem de grandeza para a população atual: 
6 8 8200 milhões 200 10 2 10 OG 10=  =   =

 
 
Ordem de grandeza para a população da época da invasão holandesa: 

3 4 420 mil 20 10 2 10 OG 10=  =   =
  

6. C   
1 ano tem 365 dias, logo, 20 anos tem 365 . 20 = 7300 dias 
 
Pelo enunciado, são consumidos 20 cigarros durante o dia. Em 7300 dias serão consumidos: 
20 . 7300 =  146000 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑢 1,46 . 105𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 

O.G = 105 
 

7. A   
1 casa consome 1000 litros de água, logo, 2500 casas consomem 2500 . 1000 = 2500000 litros ou: 

2,5 . 106𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
Sabemos que a conversão de litros para metros cúbicos é feita da seguinte forma: 

1𝑚3 = 10−3𝑙 

2,5 . 106. 10−3 = 2,5 . 103𝑚³ 

O.G = 103 
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8. C   

Pelo enunciado, 20 litros de sangue são bombeados a cada 1 minuto. 1 dia tem 1440 minutos. Logo, 

sabemos que que o volume de sangue bombeado durante 1 dia é: 

𝑽 = 𝟐𝟎 . 𝟏𝟒𝟒𝟎 = 𝟐𝟖𝟖𝟎𝟎 𝒍𝑽 = 𝟐, 𝟖𝟖 . 𝟏𝟎𝟒 𝒍 

O.G = 𝟏𝟎𝟒 
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Conjunção, pronome e verbo 

 

Resumo 

 

Neste material, partimos do princípio que você já esteja por dentro do estudo das classes gramaticais (visto 

nas aulas regulares do extensivo) e, por isso, estudaremos aspectos específicos e mais aprofundados sobre 

elas. 

Conjunções 

Também sendo uma palavra invariável, a conjunção possui  como objetivo ligar termos ou orações de mesma 

função sintática. Elas podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas, dependendo da 

relação que elas estabeleçam entre as orações. Possuem fundamental importância na coesão textual, 

podendo ser também chamadas de “conectivos”, termos essenciais para elaborar um texto coerente de 

palavras e ideias. Além disso, há a locução conjuntiva, que é a união de duas ou mais palavras estabelecidas 

para ligar orações. Veja o exemplo abaixo: 

Ele chegou em casa e foi para a cozinha quando viu a pia com louças a lavar. 

No exemplo acima, são vistas três orações “Ele chegou em casa”, “foi para a cozinha” e “viu a pia com louças 

a lavar”. Embora representem ações diferentes, demonstram certa sequencialidade, atribuição garantida 

pelas conjunções “e” e “quando”.  

As conjunções devem ser analisadas nas perspectivas sintática, morfológica e semântica. 

• Perspectiva sintática: devemos analisar se a conjunção está conectando duas orações 

independentes sintaticamente (coordenativa) ou introduzindo uma oração que exerce função 

sintática em relação à outra (subordinativa). 

• Perspectiva morfológica: devemos entender que as conjunções são uma classe de palavras 

invariáveis, ou seja, não sofrem flexão. Podem ser representadas por uma ou mais palavras (locução). 

• Perspectiva semântica: essa á a principal análise que devemos fazer sobre essa classe gramatical e 

é a mais cobrada nos vestibulares. As conjunções ajudam a estabelecer diferentes relações 

semânticas entre os termos ou orações ligados por elas. Essas relações podem ser de adição, 

adversidade, alternância, conclusão, explicação, causa, consequência, comparação, condição, 

concessão, conformidade, finalidade, proporção e temporalidade. 

Valores das coordenativas 

As conjunções ou locuções conjuntivas coordenativas são: 

• Aditiva (relação de soma ou adição): e, nem, não só...mas também 

• Adversativa (relação de oposição): mas, porém, contudo, entretanto, etc.  

• Alternativa (ou alternância, escolha): ou, ou...ou, ora...ora, etc. 

• Conclusiva (expressando conclusão): logo, portanto, pois (após o verbo), etc. 

• Explicativa (relação de explicação, motivo): porque, que, pois, etc.  

Valores das subordinativas 

As conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas são: 

• Causal (exprime causa): porque, que, como, pois que, etc. 

• Comparativa (comparação referente à oração principal): como, que, qual, como se, tanto como, etc. 
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• Concessiva (expressam uma ideia que se admite, mesmo oposta à oração principal): embora, 

conquanto, mesmo que, ainda que, etc. 

• Condicional (relação de conformidade): como, conforme, consoante, etc.   

• Consecutiva (expressam consequência relacionada à oração principal): tão, tanto, tal, etc. 

• Final (exprimem uma finalidade; objetivo): a fim de que, para que, etc.  

• Proporcional (demonstram uma relação de proporcionalidade): à medida que, ao passo que, etc. 

• Temporal (expressam noção de tempo): quando, enquanto, desde que, depois que, logo que, etc. 

Obs: Existem as conjunções integrantes (“que” e “se”), que são conjunções subordinativas e introduzem as 

orações substantivas, atuando como um substantivo na frase e podendo, também, exercer o papel de: 

funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto.  

 

Pronomes: usos particulares 

Casos especiais de uso dos pronomes pessoais 

Primeiramente, vamos relembrar quais são os pronomes pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Agora, veremos casos particulares de uso desses pronomes: 

Pronomes pessoais retos depois de preposição 

Os pronomes pessoais retos não costumam aparecer depois de preposição. No entanto, se os pronomes 

pessoais atuarem como sujeito da oração, mesmo que estejam precedidos por preposição, deve-se empregar 

os pronomes retos. 

Ex.: Gritaram para eu fugir dos assaltantes. 

       Entre eu pedir ajuda e ela poder ajudar, existe bastante diferença. 

Obs.: No entanto, reparem que só foi empregado o pronome pessoal, pois eles atuam como sujeitos da 

oração. Veja o exemplo a seguir: 

Para mim, correr todos os dias é muito cansativo. 

Nesse caso, “mim” não é sujeito. Portanto, deve ser empregado o pronome oblíquo. 

 

Pronome oblíquo átono como sujeito 

Como vimos anteriormente, os pronomes pessoais retos atuam como sujeitos na oração, enquanto os 

pronomes pessoais oblíquos atuam como objetos. No entanto, eventualmente os oblíquos átonos (“me”, 

“nos”, “te”, “vos”, “se”, “a”, “as”, “o””, “os”) podem funcionar como sujeitos. 

Vamos ver alguns casos em que isso acontece: 

• Deixaram-me curtir a festa até o final. 

• Mandaram-te analisar as provas. 

  Retos Oblíquos átonos Oblíquos tônicos 

Singular 
1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa 

eu 
tu 

ele, ela 

me 
te 

o, a, olhe 

mim, consigo 
ti, contigo 

ele, ela 

Plural 
1ª pessoa 
2ª pessoa 
3ª pessoa 

nós 
vós 
eles, 

elas 

nos 
vos 

os, as, lhes 

nós, conosco 
vós, convosco 

eles, elas 
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• Não o fiz contar a verdade para a família. 

• Ouviram-me dizer que estava cansado. 

• Eu os vi voltar tarde. 

São poucos os casos em que isso acontece, normalmente é possível com os verbos “deixar”, “mandar”, 

“fazer”, “ouvir” seguidos de infinitivo. 

Obs.: Os pronomes oblíquos tônicos NUNCA podem atuar como sujeitos. 

 

O emprego do “lhe” 

Os pronomes oblíquos átonos “o”; “a”; “os”; “as” desempenham papel de complemento verbal na terceira 

pessoa do discurso. Veja os exemplos: 

• Encontrei-os no shopping. 

• Busquei-a no parque ontem.  

Entretanto, caso os pronomes de 3ª pessoa atuem como objeto que exija preposição, devemos empregar 

os oblíquos átonos “lhe” e “lhes”: 

• Obedecemos aos mais velhos. -> Obedecemos-lhes. 

• Não deram o recado a ele. -> Não lhe deram o recado. 

Importante:  Valor de posse do “lhe” 

Em algumas construções, o pronome oblíquo átono “lhe(s)” assume valor possessivo. Observe: 

• Peguei-lhe a mão. (“Peguei a mão dele(a)”) 

• Seguiram-lhe as ordens. (“Seguiram as ordens dele(a)”) 

• Toquei-lhe o braço. (“Toquei o braço dele(a)”) 

Outros demonstrativos 

São pronomes utilizados para indicar posição de algo (no espaço, no tempo ou no discurso) em relação às 

pessoas do discurso. 

1º pessoa 2° pessoa 3º pessoa 

Esta(s), este(s), isto Esse(s), essa(s), isso Aquele(s), Aquela(s), Aquilo 

 

Além dos pronomes demonstrativos que vimos no quadro acima, há, também, outros que não se enquadram 

nos “tradicionais”. São eles: 

“O”; “os”; “a”; “as”, quando são equivalentes a “aquilo” 

• Vocês viram o que passou no jornal? 

• Essa música não é a que te indiquei. 

“Mesmo” e “próprio” com valor de “exato”/”idêntico” 

• Sabia que temos o mesmo pensamento? 

• Os próprios candidatos resolveram o problema. 

“Tal” e “semelhante” equivalentes a “esse”/”aquele” 

• Nunca vi tal pessoa. 

Pronome relativo X conjunção “que” 

É muito comum confundir o “que” pronome com o “que” conjunção. Para não ter dúvidas, é importante saber 

que somente o pronome relativo “que” pode ser substituído por “o qual” (e suas variações). Observe: 

• João é o menino que todos amam. -> João é o menino o qual todos amam. (Que = Pronome relativo) 
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• Trouxe a camisa que todos pediram. -> Trouxe a camisa a qual todos pediram. (Que = Pronome 

relativo) 

• Na reunião, foi pedido que todos chegassem mais cedo. -> Na reunião, foi pedido o qual todos 

chegassem mais cedo. (Que = conjunção integrante) 

• Pedi tanto, que todos chegaram mais cedo. -> Pedi tanto o qual todos chegaram mais cedo. (Que = 

conjunção consecutiva) 

• Chegue cedo, que temos muito o que fazer. (Que = conjunção explicativa) 

• Cheguei mais cedo (do) que ela. (Que = conjunção comparativa) 

 

Preposição antes do relativo 

É muito importante que tenhamos em mente que, em alguns casos, o pronome relativo deve ser antecedido 

por uma preposição. Essa necessidade será mais explorada no estudo da sintaxe; porém, já podemos 

observar alguns exemplos em que a preposição é necessária: 

• Rodrigo evitava os assuntos que não dominava. 

• Rodrigo evitava os assunto de que não gostava. (gostar de) 

• Rodrigo evitava os assuntos a que os pais se referiam. (referir a) 

• Rodrigo evitava os assuntos com os quais se irritava. (irritar com) 

• Rodrigo evitava os assuntos por que não se interessava. (interessar por) 

• Rodrigo evitava os assuntos de cujas discussões não estava ciente. (estar ciente de) 

Atenção! O emprego da preposição depende das palavras em negrito. Por isso, é importante saber quando os 

termos exigem preposição para emprega-las antes do relativo. Na coloquialidade, tendemos a ignorar o uso 

da preposição e construções como “Rodrigo evitava os assuntos que não gostava” são comuns, mas 

incorretas do ponto de vista gramatical. 

 

Verbos  

Os verbos são palavras que exprimem ações, introduzem estados ou representam fenômenos da natureza. 

São variáveis em pessoa, número, tempo, modo e voz. 

Ex.: João caminha lentamente. (ação) 

Maria permanece doente. (estado) 

Choveu pela manhã. (fenômeno da natureza) 

 

Semântica dos tempos simples e compostos 

Modo 

Caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que 

pretendemos dar a ele.  

• Indicativo: expressa certeza de um fato.  

Ex.: Eu irei ao jogo. 

• Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição.  

Ex.: Querem que eu vá ao jogo. Se eu fosse ao jogo, sairia mais cedo. Se eu for ao jogo, avisarei. 

• Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido.  

Ex.: Empreste-me a borracha, por favor! Arrume essa bagunça! 

 

Tempo 

 indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples (formados por 

apenas um verbo) ou compostos (formados pela locução “ter” (ou haver) + particípio do verbo).  
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Simples 

Modo indicativo 

• Presente: Indica uma ação no momento da fala. 

Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 

• Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de continuidade, 

habitual. 

Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  

• Pretérito perfeito: Indica uma ação já realizada, concluída. 

Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 

• Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no 

passado). 

Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  

• Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  

Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 

• Futuro do pretérito: Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em 

relação a um fato já ocorrido no passado.  

Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  
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Exercícios 

 

1. Em sua última viagem aos Estados Unidos como primeira-ministra, Margaret Tatcher revelou a George 

Bush: “Antes de nomear um ministro, peço-lhe para decifrar um enigma. A Geoffrey Howe, por exemplo, 

perguntei: Se é filho de seu pai e não é seu irmão, quem é então? Geoffrey Howe respondeu: Sou eu. E 

lhe dei o cargo de chanceler”. 

Impressionado, Bush resolveu testar o método com seu vice, Don Quayle. Propôs o mesmo enigma. 

Qayle pediu um tempo para pensar. Depois, telefonou ansioso para Henry Kissinger, que lhe ensinou: 

- A resposta é “eu”.  

Quayle voltou a Bush com ar de triunfo: 

- A resposta é Kissinger.  

Bush bradou, contrariado: 

- Não, é Geoffrey Howe. 

POSSENTI, Sírio. Os humores da língua: análises linguísticas de piadas. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998.  

A piada baseia-se na solução de um enigma. Depois de ser apresentado a um político inglês, Geoffrey 

Howe, o enigma é apresentado aos políticos estadunidenses George Bush, Don Quayle e Henry 

Kissinger. Do ponto de vista linguístico, o efeito humorístico dessa piada deve-se ao fato de que a 

referência do pronome pessoal na resposta ao enigma é interpretada equivocadamente por: 

a) Quayle e Bush.  

b) Quayle e Kissinger.  

c) Bush e Kissinger.  

d) Bush, Quayle e Kissinger.  

 
2. A fita métrica do amor 

Como se mede uma pessoa? Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. Ela é enorme pra 

você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos 

e sorri destravado. É pequena pra você quando só pensa em si mesmo, quando se comporta de uma 

maneira pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há 

de mais importante entre duas pessoas: a amizade. Uma pessoa é gigante pra você quando se interessa 

pela sua vida, quando busca alternativas para o seu crescimento, quando sonha junto. É pequena 

quando desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se 

coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o 

que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. 

Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento, pode crescer 

ou decrescer num espaço de poucas semanas: será ela que mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas 

suas medições? Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma 

ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo. É difícil conviver com esta 

elasticidade: as pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não 

através de centímetros e metros, mas de ações e reações, de expectativas e frustrações. Uma pessoa 

é única ao estender a mão, e ao recolhê-la inesperadamente, se torna mais uma. O egoísmo unifica os 

insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua 

sensibilidade sem tamanho. 
Martha Medeiros , Non-stop: crônicas do cotidiano. Rio de Janeiro: L&PM Editores. 2001. 171p. 
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No trecho “Uma pessoa é grande quando perdoa [...], quando age não de acordo com o que esperam 

dela, mas de acordo com o que espera de si mesma”, o termo “pessoa”, nas expressões destacadas do 

trecho acima, é retomado por meio de alguns recursos coesivos, a saber:  

a) elipse, pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. 

b) pronome pessoal do caso oblíquo, elipse e pronome pessoal do caso oblíquo. 

c) elipse, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal do caso oblíquo. 

d) pronome pessoal do caso oblíquo, elipse e pronome pessoal do caso reto. 

 
3. Miss Universo: “As pessoas racistas devem procurar ajuda” 

SÃO PAULO – Leila Lopes, de 25 anos, não é a primeira negra a receber a faixa de Miss Universo. A 

primazia coube a Janelle “Penny” Commissiong, de Trinidad e Tobago, vencedora do concurso em 1977. 

Depois dela vieram Chelsi Smith, dos Estados Unidos, em 1995; Wendy Fitzwilliam, também de Trindad 

e Tobago, em 1998, e Mpule Kwelagobe, de Botswana, em 1999. Em 1986, a gaúcha Deise Nunes, que 

foi a primeira negra a se eleger Miss Brasil, ficou em sexto lugar na classificação geral. Ainda assim a 

estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam manifestações preconceituosas como a de um 

site brasileiro que, às vésperas da competição, e se valendo do anonimato de quem o criou, emitiu 

opiniões do tipo “Como alguém consegue achar uma preta bonita?” Após receber o título, a mulher mais 

linda do mundo – que tem o português como língua materna e também fala fluentemente o inglês – 

disse o que pensa de atitudes como essa e também sobre como sua conquista pode ajudar os 

necessitados de Angola e de outros países. 
COSTA, D. Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 10 set 2011 (adaptado) 

O uso da expressão “ainda assim” presente nesse texto tem como finalidade 

a) criticar o teor das informações fatuais até ali veiculadas. 

b) questionar a validade das ideias apresentadas anteriormente. 

c) comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente. 

d) introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente. 

e) enfatizar o contrassenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida. 

 

4.  

 
Disponível em: https://www.facebook.com/signosnordestinos/?fref=ts. 

Do ponto de vista da norma culta, é correto afirmar que “coisar” é:  

a) uma palavra resultante da atribuição do sentido conotativo de um verbo qualquer ao substantivo 
“coisa”.  

b) uma palavra resultante do processo de sufixação que transforma o substantivo “coisa” no 
verbo“coisar”.  

c) uma palavra que, graças a seu sentido universal, pode ser usada em substituição a todo e qualquer 
verbo não lembrado.  

d) uma palavra que resulta da transformação do substantivo “coisa” em verbo “coisar”, reiterando um 
esquecimento. 
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5. Música e poesia 

A relação entre música e poesia vem desde a antiguidade. Na cultura da Grécia Antiga, por exemplo, 

poesia e música eram praticamente inseparáveis: a poesia era feita para ser cantada. De acordo com 

a tradição, a música e a poesia nasceram juntas. De fato, a palavra “lírica”, de onde vem a expressão 

“poema lírico”, significava, originalmente, certo tipo de composição literária feita para ser cantada, 

fazendo-se acompanhar por instrumento de cordas, de preferência a lira.  A partir de então, 

configuraram-se muitos momentos em que a música e a poesia se uniram. Segundo Antônio Medina 

Rodrigues, “a grande poesia medieval quase que foi exclusivamente concebida para o canto. O Barroco, 

séculos além, fez os primeiros ensaios operísticos, que iriam recolocar o teatro no coração da música. 

Depois Mozart, com a Flauta mágica ou D. Giovanni, levaria, como sabemos, esta fusão ao sublime”. 

Durante muito tempo, a poesia foi destinada à voz e ao ouvido. Na Idade Média, “trovador” e “menestrel” 

eram sinônimos de poeta. Seria necessário esperar a Idade Moderna para que a invenção da imprensa, 

e com ela o triunfo da escrita, acentuasse a distinção entre música e poesia. A partir do século XVI, a 

lírica foi abandonando o canto para se destinar, cada vez mais, à leitura silenciosa.  Entretanto, mesmo 

separado da música, o poema continuou preservando traços daquela antiga união. Certas formas 

poéticas, ainda vigentes, como o madrigal, o rondó, a balada e a cantiga aludem diretamente às formas 

musicais. Se a separação de poetas e músicos dividiu a história de um gênero e outro, a poesia não 

abandonou de vez a música tanto quanto a música não abandonou de vez a poesia. [...]  
Luciano Cavalcanti. Disponível em e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/ 2993/2342. Acesso: terça-feira, 12 de 

novembro de 2013. Adaptado. 

“(...) e com ela o triunfo da escrita (...)”.  Que termo é retomado pelo pronome pessoal “ela” presente no 

trecho destacado acima? 

a) invenção da imprensa.  

b) distinção entre música e poesia.  

c) Idade Moderna.  

d) poesia.  

e) Idade Média.  
 

6. Leia atentamente os textos a seguir:  

I. Estes são alguns dos equipamentos que a reserva de mercado não permitia a entrada no país 

sem a autorização do DEPIN. (FSP, 18.10.92 )  

II. Fazer pesquisa insinuando que 64% dos brasileiros acham que existe corrupção no governo 

Itamar não é um ato inteligente de um jornal de que todos gostamos e que é dever de nós 

brasileiros lutar pela conservação de sua isenção".  
(Adaptado de Ewerton Almeida, vice-líder do PMDB da Bahia, Painel do Leitor, FSP 08.06.93)  

Reescreva os trechos acima, introduzindo as sequências "cuja entrada" e "cuja isenção", 

respectivamente. Faça apenas as alterações necessárias, decorrentes da nova estrutura das frases. 

 

7. Observe que, nos fragmentos a seguir, os pronomes o e elas desempenham a mesma função sintática: 

objeto direto. “Soprou-o de leve, ele encolheu-se e vergou o corpo para o lado do sopro, como faz uma 

pessoa na ventania.” e  “Será que quem manda elas olha para nós como Doril estava olhando para o 

louva-deus?” Explique a diferença de formas entre os pronomes, com base na diversidade de usos da 

língua. Reescreva integralmente cada construção sublinhada, de modo que o item a passe a ter a forma 

característica de b, e b passe a ter a forma característica de a. 
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8. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente: 

a) O livro a que eu me refiro é Estrela da manhã, do Manuel Bandeira. 

b) Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. 

c) A tese em cujos dados nos baseamos é esta. 

d) O tribunal do juri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. 

e) O homem de cujo lhe falei ontem é este. 
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Gabarito 

 

1. A 

Quayle entende que, quando Henry Kissinger diz que a resposta é “eu”, ele está se referindo a ele mesmo, 

e não ao Quayle. Ao responder para Bush, este também revela não ter entendido a resolução do enigma, 

pois diz que a verdadeira resposta era “Geoffrey Howe”, ou seja, ele não compreendeu que o “eu” era uma 

referência à própria pessoa a que se apresenta o enigma e não ao Howe obrigatoriamente.  

 

2. C 

I. “Uma pessoa é grande quando perdoa (...)” – Há elipse do termo “pessoa”.  

II. “quando age não de acordo com o que esperam dela” – a retomada se dá por pronome pessoal do 

caso oblíquo.  

III. “espera de si mesma” – o pronome “si” é pessoal do caso oblíquo.  

 

3. E 

No contexto em questão, a expressão “ainda assim” possui valor adversativo, enfatizando o 

contrassenso entre o que é dito anteriormente e o que será enunciado em seguida.  

 

4. B 

De acordo com os processos de formação de palavras, tratados pela gramática tradicional, o verbo 

“coisar” é derivado por sufixação do substantivo “coisa”.  

 

5. A 

A partir do trecho “Seria necessário esperar a idade Moderna para que a invenção da imprensa, e com 

ela o triunfo da escrita acentuasse a distinção entre música e poesia”. A partir disso, fica claro que “ela” 

retoma a “invenção da imprensa”.  

 

6.  

I. Estes são alguns dos equipamentos cuja entrada a reserva de mercado não permitia no país sem a 

autorização do DEPIN.  

II. Fazer pesquisa insinuando que 64% dos brasileiros acham que existe corrupção no governo Itamar 

não é um ato inteligente de um jornal de que todos gostamos e pela conservação e por cuja isenção 

é dever de nós brasileiros lutar. 

 

7.   A forma “o” mostra um emprego típico da língua escrita padrão. A forma “elas” mostra um emprego típico 

da fala informal. Soprou ele de leve / Será que quem as manda. (Gabarito Oficial UERJ) 

 

8.  E 

Na letra E, o certo seria “sobre o qual”. Nas demais alternativas, a preposição e o pronome relativo foram 

empregados corretamente. 
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Enem 2019: Como foi o Enem ano passado 

 

Resumo 

 

Fazendo um levantamento das questões que o enem vem cobrando ao longo dos anos, é possível observar 

que existem alguns temas que são mais recorrentes. 

 

Alguns deles são: 

• Termoquímica 

• Eletroquímica 

• Química orgânica 

• Equilíbrio químico 

• Estequiometria 

• Química ambiental 

• Interações intermoleculares 

 

Vale ressaltar que, os outros assuntos também possuem a sua relevância e são cobrados no Enem. 

 

As questões de química do enem geralmente envolvem assuntos do cotidiano. E no ano de 2019 não foi 

diferente. Os assuntos de química vinham atrelados a fatos do dia a dia. Além de apresentarem uma certa 

interdisciplinaridade em suas questões. 

 

Algo que foi um pouco diferente no ano de 2019, foi a presença de alguns assuntos que não estavam tão 

presentes na rotina do vestibulando. Como por exemplo, atomística, modelos atômicos. 

 

Outro ponto diferente foi que a prova apresentou uma proposta mais conteudista. O que fazia necessário que 

o aluno possuísse um domínio bastante considerável sobre aquele determinado assunto, para que ele 

conseguisse resolver a questão. Podemos considerar então que, essa prova foi relativamente mais difícil que 

as dos outros anos. 
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Exercícios 

 

1. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas 

componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando 

a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e 

o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, 

influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações 

entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. 

 
 

Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas 

de I a V. 

 
 

Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?  

a) I    

b) II    

c) III    

d) IV    

e) V    
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2. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes 

naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas três estruturas de 

corantes naturais. 

 

 
 

A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de  

a) cadeia conjugada.    

b) cadeia ramificada.    

c) átomos de carbonos terciários.    

d) ligações duplas de configuração cis.    

e) átomos de carbonos de hibridação 3sp .     
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3. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET [poli(tereftalato de etileno)] gera o tereftalato 

de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de 

transesterificação. 

 

 
 

O composto A, representado no esquema de reação, é o  

a) metano.    

b) metanol.    

c) éter metílico.     

d) ácido etanoico.     

e) anidrido etanoico.     

  
 

4. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena 

quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a 

cor da luz emitida. 

A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a  

a) mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico.     

b) combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera.     

c) diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica.     

d) transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.     

e) promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais 

energéticos.     
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5. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro o intitulado Um novo sistema de filosofia química (do 

original A New System of Chemical Philosophy), no qual continha os cinco postulados que serviam 

como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses 

postulados são numerados a seguir: 

1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 

2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras 

propriedades. 

3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm 

diferentes massas. 

4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 

5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números 

inteiros pequenos para formar compostos. 

 
Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, 

entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a 

quantização da energia no modelo atômico. 
OXTOBY, D.W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. Principles of Modern Chemistry. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado). 

 
 

Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado 

correto?  

a) 1    

b) 2    

c) 3    

d) 4    

e) 5    

  
 

6. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente 

nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, 

em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência 5s25p6)  e o 

hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo 

sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na 

qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a 

configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o 

difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência 2s22p5) se ligam 

covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência. 

 
Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de 

valência haverá no átomo do gás nobre?  

a) 6     

b) 8     

c) 10     

d) 12     

e) 14     
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7. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, 

eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são 

separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. 

O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de 

temperaturas. 

 

Fração 
Faixa de 

temperatura ( C)  
Exemplos de 

produtos 

Número de átomos de carbono 
(hidrocarboneto de fórmula geral 

n 2n 2C H )+  

1 Até 20  
Gás natural e gás de 

cozinha (GLP) 1C  a 4C  

2 30  a 180  Gasolina 6C  a 12C  

3 170  a 290  Querosene 11C  a 16C  

4 260  a 350  Óleo diesel 14C  a 18C  

 
SANTA MARIA, L. C. et al. Petróleo: um tema para o ensino de química. Química Nova na Escola, n.15, maio 2002 

(adaptado). 

 
Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque  

a) suas densidades são maiores.    

b) o número de ramificações é maior.     

c) sua solubilidade no petróleo é maior.    

d) as forças intermoleculares são mais intensas.     

e) a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada.     

  
 

8. Um experimento simples, que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da 

seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de 

papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar: o etanol se desloca sobre a 

superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para 

parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. 

 

Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a  

a) evaporação do líquido.    

b) diferença de densidades.     

c) reação química com o papel.     

d) capilaridade nos poros do papel.     

e) resistência ao escoamento do líquido.     
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9. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os 

fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a 

atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada 

de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, 

anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no 

esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos 

residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. 
BILA, D. M.; DEZOTTI, M. Fármacos no meio ambiente. Química Nova, v. 26, n. 4, ago. 2003 (adaptado). 

Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos?  

a) Utilização de esterco como fertilizante na agricultura.     

b) Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana.     

c) Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões.     

d) Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes.     

e) Reúso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura.     

  
 

10. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes 

melito, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em 

duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, 

enzimas específicas e reagente (iodeto de potássio, KI),  conforme mostrado na imagem. 

 
Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita (ii) 

promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, há conversão de glicose 

do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. 

 
Equação 1 

Enzimas
6 12 6(aq) 2(g) 2 ( ) 6 12 7(aq) 2 2(aq)C H O O H O C H O H O+ + ⎯⎯⎯⎯⎯→ +  

 
Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto gerando o íon tri-iodeto, água e oxigênio. 

2 2(aq) (aq) 3(aq) 2 ( ) 2(g)2 H O 3 I I 2 H O O− −+ → + +  

 
GARCIA, P. T. et al. A Handheld Stamping Process to Fabricate Microfluidic Paper-Based Analytical Devices with Chemically 

Modified Surface for Clinical Assays. RSC Advances, v.4, 13 ago. 2014 (adaptado). 
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O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é  

a) análise.    

b) síntese.     

c) oxirredução.     

d) complexação.     

e) ácido-base.     

  
 

11. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de 

exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada 

na presença de O2. O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um deficit de 

O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a 

combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir: 

C6H12O6(s) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2O(ℓ)   ΔCH = −2.800 kJ 

CH3CH(OH)COOH(s) + 3 O2(g) → 3 CO2(g) + 3 H2O(ℓ)  ΔCH = −1.344 kJ 
 

O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque  

a) libera 112 kJ  por mol de glicose.     

b) libera 467 kJ  por mol de glicose.     

c) libera 2.688 kJ  por mol de glicose.     

d) absorve 1.344 kJ  por mol de glicose.     

e) absorve 2.800 kJ  por mol de glicose.     

  
 

12. O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um 

“sabonete de aço inoxidável”, constituído de aço inox (74%),  cromo e níquel. A principal vantagem 

desse “sabonete” é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância 

responsável pelo odor de alho é a alicina (estrutura I) e que, para que o odor seja eliminado, ela seja 

transformada na estrutura II. 

 
Na conversão de I em II, o “sabonete” atuará como um  

a) ácido.     

b) redutor.     

c) eletrólito.     

d) tensoativo.     

e) catalisador.     
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13. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida 

comercial que contém hidróxido de sódio (NaOH)  e outra espécie química pulverizada. Quando é 

adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de 

calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de 

redução (E )  da água e de outras espécies em meio básico, expresso no quadro. 

 

Semirreação de redução 𝐄° (𝐕) 

2 22 H O 2 e H 2 OH− −+ → +  0,83−  

2Co(OH) 2 e Co 2 OH− −+ → +  0,73−  

2Cu(OH) 2 e Cu 2 OH− −+ → +  0,22−  

2PbO H O 2 e Pb 2 OH− −+ + → +  0,58−  

4A (OH) 3 e A 4 OH− − −+ → +  2,33−  

2Fe(OH) 2 e Fe 2 OH− −+ → +  0,88−  

 
Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar 

sua eficiência?  

a) A     

b) Co     

c) 2Cu(OH)     

d) 2Fe(OH)     

e) Pb     
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14. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando à produção de 
dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, 
que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O 
esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura. 

 
 

No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é  

a) 2(g)H
    

b) 2(g)O
    

c) 2 ( )H O
    

d) (aq)OH−

    

e) 
2
4(aq)Zn(OH) −
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15. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida 

é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100  gramas 

de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta três hidrogênios ionizáveis 

(ácido triprótico) e massa molar 1192 g mol .−  O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de 

qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. 

 

Polpa de fruta 
Valor mínimo da acidez total 

expressa em ácido cítrico (g 100 g)  

Acerola 0,8  

Caju 0,3  

Cupuaçu 1,5  

Graviola 0,6  

Maracujá 2,5  

 
A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. 

No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 g  da amostra e, após a solubilização do ácido 

cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de 

sódio 10,01mol L ,−  em que se consumiram 24 mL  da solução básica (titulante). 

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução normativa n. 1, de 7 de janeiro de 2000. Disponível em: 
www.agricultura.gov.br. Acesso em: 9 mai. 2019 (adaptado). 

 
Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta?  

a) Apenas caju.     

b) Apenas maracujá.     

c) Caju ou graviola.     

d) Acerola ou cupuaçu.     

e) Cupuaçu ou graviola.     
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Gabarito 

 
1. B 

De acordo com o texto, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a 

fluidez da membrana. Invertendo o raciocínio: quanto menor for a magnitude das interações entre os 

fosfolipídios, maior será a fluidez da membrana. 

Ao analisar as figuras percebe-se que a insaturação diminui o contato entre as camadas, por isso, quanto 

menor o contato (maior a quantidade de insaturações), maior será a fluidez e isto ocorre na figura II. 

   
 
2. A 

Quanto maior a quantidade de ligações duplas e simples alternadas (cadeia conjugada), maior o 

comprimento de onda de máxima absorção associado à molécula, ou seja, a propriedade comum às 

estruturas, que confere cor a esses compostos, é a presença de cadeia conjugada. 

(... C C C C C C C C C C ...)− = − = − = − = − = −    

 
3. B 

O composto A, representado no esquema de reação, é o metanol 3(H C OH).−  

 

   
4. D 
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De acordo com o modelo de Böhr, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética 

ao ocorrer a transição eletrônica de um nível mais externo (mais energético) para outro mais interno 

(menos energético) na eletrosfera atômica. 

   
 
5. E 

1. Incorreto. A matéria é constituída de átomos divisíveis (existem subpartículas). 

2. Incorreto. Os átomos de um dado elemento químico não são idênticos em massa e em todas as 

outras propriedades, pois a quantidade de nêutrons pode variar nos isótopos. 

3. Incorreto. As massas atômicas de elementos diferentes podem coincidir devido à existência dos 

isóbaros. 

4. Incorreto. Os átomos são destrutíveis (existe a possibilidade de fissão nuclear), além disso, o número 

de oxidação de um elemento químico pode variar em uma reação química. 

5. Correto. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de 

números inteiros pequenos para formar compostos (vide o cálculo estequiométrico).   

 
6. C 

Camada de valência do xenônio 2 6(Xe) : 5s 5p (8 elétrons).  

Camada de valência do flúor: 2 52s 2p (7 elétrons).  

 

Fórmula de Lewis do difluoreto de xenônio 2(XeF ) : 

 
A camada de valência do gás nobre (Xe)  ficará com dez elétrons.    

 
 
 
7. D 



 
 

 

 

14 

Química 
 

Na fração 4 a separação dos compostos apolares ocorre em temperaturas mais elevadas porque as 

forças intermoleculares (dipolo induzido) são mais intensas. Quanto maior o tamanho da cadeia 

carbônica, maior a atração intermolecular e, consequentemente, maior a temperatura de separação.   

 
8. D 

Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a capilaridade existente nos poros do 

papel. 

O etanol se move “para cima” devido às interações intermoleculares com substâncias presentes nos 

poros (ou “capilares”; tubos muito finos) que fazem parte da composição do papel. Neste fenômeno, o 

líquido parece ir contra a ação da gravidade.   

 
9. D 

Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes pode minimizar a 

permanência desses contaminantes nos recursos hídricos diminuindo a ocorrência de fármacos residuais 

no meio ambiente.   

 
10. C 

O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é de oxirredução, 

pois ocorreu variação de Nox. 

6 12 6

6x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

6 12 7

y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

2

C H O C H H H H H H H H H H H H O O O O O O

6x 12 12 0 Nox(C) médio 0

C H O C H H H H H H H H H H H H O O O O O O O

2 1 1
6 y 12 14 0 y Nox(C) médio

6 3 3

O Nox

+ + + + + + + + + + + + + − − − − − −

+ + + + + + + + + + + + + − − − − − − −



+ + − =  =



+ + − =  = =  = +



2

1 1 2

2 2

1 1 1 1

1
3

z z z

Enzimas
6 12 6(aq) 2(g) 2 ( ) 6 12 7(aq) 2 2(aq)

(O) 0

H O H H O Nox(O) 2

H O H H O O Nox(O) 1

I Nox(I) 1

1 1
I ( I I I ) 3z 1 z Nox(I)

3 3

C H O O H O C H O H O

+ + −

+ + − −

−

− −

+ + +

=

  = −

  = −

 = −

  + = −  = −  = −

+ + ⎯⎯⎯⎯⎯→ +

 

 

Variação do Nox do carbono 6 12 6(aq) 6 12 7(aq)
1

(C H O C H O ) : 0 para .
3

→ +  

Variação do Nox do oxigênio 2(g) 2 2(aq)(O H O ) : 0 para 1.→ −  
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2 2(aq) (aq) 3(aq) 2 ( ) 2(g)2 H O 3 I I 2 H O O− −+ → + +  

 

Variação do Nox do iodo (aq) 3(aq)
1

(I I ) : 1para .
3

− −→ − −  

Variação do Nox do oxigênio 2 2(aq) 2(g)(H O O ) : 1para 0.→ −  

Variação do Nox do oxigênio 2 2(aq) 2 ( )(H O H O ) : 1para 2.→ − −    

 
11. A 

Glicose: 6 12 6(s)C H O . 

Ácido lático: 3 (s)CH CH(OH)COOH . 

De acordo com o texto do enunciado a glicose pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático 

(equação global): 6 12 6(s) 3 (s)1C H O 2 CH CH(OH)COOH .→  

 
Aplicando a lei de Hess às equações termoquímicas mostradas, para obter a equação global, vem: 
 

6 12 6(s) 2(g) 2(g) 2 ( ) 1

3 (s) 2(g) 2(g) 2 ( ) 2

6 12 6(s) 2(g)

1C H O 6 O 6 CO 6 H O H 2.800 kJ (manter)

1CH CH(OH)COOH 3 O 3 CO 3 H O H 1.344 kJ ( 2; inverter )

1C H O 6 O

+ → +  = −

+ → +  = − 

+ 2(g)6 CO→ 2 ( )6 H O+ 1

2(g)

H 2.800 kJ

6 CO

 = −

2 ( )6 H O+ 3 (s) 2(g)2CH CH(OH)COOH 6 O→ + 2

Global
6 12 6(s) 3 (s) 1 2

1 2

H 2.688 kJ

1C H O 2 CH CH(OH)COOH H H H

H H H

H 2.800 kJ 2.688 kJ

H 112 kJ

Δ

Δ

Δ

Δ

 = +

⎯⎯⎯⎯→ =  + 

=  + 

= +

= −

 

O processo libera 112 kJ  por mol de glicose.   

 
12. E 

De acordo com a análise das estruturas, percebe-se que o átomo de enxofre presente na estrutura I ligado 

ao átomo de oxigênio, sofre redução. 

 
 

Na conversão de I em II, o “sabonete” atuará como um catalisador (não se desgasta com o uso) 

aumentando a superfície de contato entre a estrutura I e um agente químico que provoque a redução do 

enxofre ligado ao oxigênio.   

 
13. A 

Para que ocorra a liberação de gás hidrogênio 2(H )  a água deve sofrer redução (recebimento de elétrons): 

Redução
2 22 H O( ) 2 e H (g) 2 OH (aq).− −+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ +  
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A espécie presente na composição da mistura sólida comercial deve fornecer elétrons para a água, ou 

seja, deve apresentar o maior potencial de oxidação (perda de elétrons) e isto ocorre com o alumínio: 

oxidação
4 oxidaçãoA (s) 4 OH (aq) A (OH) (aq) 3 e ; E 2,33 V.− − −+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +    

 
14. E 

De acordo com a figura fornecida no enunciado, os íons −OH  atravessam a membrana separadora e 

ocorrem reações paralelas. 

Oxidação Ânodo 2
(s) (aq)

Redução Cátodo
2(g) 2 ( ) (aq)

Global
(s) 2(g) 2 ( ) 2(aq)

2 Zn 2 Zn 4 e

O 2 H O 4 e 4 OH

2 Zn O 2 H O 2 Zn(OH)

− + −

−− −

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ +

+ + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

+ + ⎯⎯⎯⎯→
 

 

Reações paralelas: 

(s) 2 ( ) 2(aq) 2(g)

2
2(aq) (aq) 4(aq)

Zn 2 H O Zn(OH) H

Zn(OH) 2 OH Zn(OH)− −

+ → +

+ →
 

No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é −2
4(aq)Zn(OH) .    

 
15. C 

1
ácido cítrico

(amostra comercial)

M 192 g mol

m 2,2 g

−= 

=
 

 

  1NaOH 0,01 mol L−=   (reage com o ácido cítrico presente na polpa) 

3V 24 mL 24 10 L−= =   (volume da solução básica; titulante) 

 

 

 

NaOH

NaOH

1 3
NaOH

4
NaOH

n
NaOH

V

n NaOH V

n 0,01mol L 24 10 L

n 2,4 10 mol

− −

−

=

= 

=   

= 

 

 

1 molécula de ácido cítrico (que reage com NaOH)  tem 3  hidrogênios ionizáveis (trióptico), logo reage 

com os 3 mol  desta base (3 mol  de H : 3 mol+  de NaOH).  

ácido cítricon 4

4

ácido cítrico

5
ácido cítrico

ácido cítrico
ácido cítrico

ácido cítrico

ácido cítrico5 5 1
ácido cítrico1

2,4 10 mol NaOH

1mol 2,4 10 mol
n

3 mol

n 8 10 mol

m
n

M

m
8 10 mol m 8 10 mol 192 g mol

192 g mol

−

−

−

− − −

−



 
=

= 

=

 =  =   
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2
ácido cítricom 1,536 10 g−=   (massa de ácido encontrada em 2,2 g  de polpa) 

 

Cálculo para 100 g  de polpa: 

21,536 10 g− 2,2 g de polpa

m

2

100 g de polpa

1,536 10 g 100 g de polpa
m

2,2 g de polpa

m 0,698 g

− 
=

=

 

 

Valores acima de 0,698 (g 100 g)  devem ser descartados. 

Maracujá: 2,5 (g 100 g) 0,698 (g 100 g)  descartado. 

Cupuaçu: 1,5 (g 100 g) 0,698 (g 100 g)  descartado. 

Acerola: 0,8 (g 100 g) 0,698 (g 100 g)  descartado. 

Restam: caju (0,3 (g 100 g))  e graviola (0,6 (g 100 g)).    

 

 

Quer ver as questões resolvidas pelos monitores? Clique aqui e veja a resolução pelo Dex. 

http://bit.ly/2ta5a56
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