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INSTRUÇÕES 

1. Leia atentamente a prova e responda as questões segundo as instruções.  

2. Verifique se a prova possui 8 páginas e 40 perguntas, todas com 4 alternativas de respostas, estando 

correcta apenas 1 (uma) das alternativas  

3. Cada pergunta certa equivale a 0,5 valores  

4. A prova tem duração de 120 minutos 

5. Preencha primeiro a lápis de modo que não borre a prova  

6. Ponha um círculo na letra correspondente a reposta escolhida. Por exemplo: 

A   B  C  D 

7. Quando o candidato tiver a certeza de que as respostas assinaladas a lápis são as definitivas pode pintar 

com esferográfica de tinta azul ou preta e transcrevê-las para a folha de repostas 

8. Não é permitido: 

 O uso de esferográfica vermelha 

 O uso de celular e calculadora 

 Espreitar a prova de outra pessoa 

 Falar ou gesticular com o colega 

9. Evite borrões e rasuras. Qualquer exame que tiver borrões e rasuras pode ser considerado como tentativa 

de fraude e implica a anulação do mesmo 

10. Os candidatos só podem sair da sala de realização de provas,  passado  30 minutos ( meia hora) após 

inicio das mesmas  

11.  A saída da sala de provas, por qualquer motivo, implica a entrega definitiva da prova 

12. No fim da prova o candidato deverá entregar a folha de reposta, a folha de rascunho e o respectivo 

enunciado da prova aos controladores presentes na sala  
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1. Um ião de certo elemento químico, de número de massa 85, apresenta 36 electrões e carga +1. Qual é o 

número atómico desse ião? 

A. 35           B. 36        C. 37    D. 49. 
 

2. O átomo constituído de 11 protões, 12 neutrões e 11 electrões apresenta, respectivamente, número 

atómico e número de massa iguais a: 

A. 11 e 11                           B. 12 e 11                               C. 23 e 11                             D. 11 e 23 

 

3. As partículas fundamentais subatômicas de carga nula são chamadas de: 

A. Protões        B. Neutrões      C. Iões        D. Electrões 

 

4. A diferença entre o número de massa de um átomo e o seu número atómico fornece o número de: 

A. Protões                          B. Neutrões                               C. Electrões.                      D. Mesões. 

 

5. O número atómico de um determinado átomo é conhecido. Para se determinar o seu número de massa, 

é preciso conhecer-se também o número de: 

A. Neutrões       B. Oxidação     C. Protões         D. Avogadro   

 

6. Um sistema é formado por partículas que apresentam composição atómica seguinte: 10 protões, 10 

electrões e 11 neutrões. A ele foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente 

puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica: 

A. 21 protões, 10 electrões e 11 neutrões                     C. 10 protões, 10 electrões e 12 neutrões    

B. 20 protões, 20 electrões e 22 neutrões                     D. 11 protões, 11 electrões e 12 neutrões 

 

7. Um átomo “M”, electricamente neutro, possui número de massa igual a “3x” e (x + 1) electrões na 

electrosfera. Sabendo-se que o núcleo de “M” tem cinco neutrões, o valor de “x” é: 

A. 3             B. 4           C. 5             D. 6 

 

8. A principal característica de um elemento químico é seu número atômico (Z), que corresponde, por 

definição, ao número de: 

A. Neutrões                 B. Protões e neutrões                C. Protões no núcleo               D. Protões e electrões 

 

9. As fileiras verticais na tabela períodica são chamados de: 

A.  Metais alcalinos    B. Períodos    C. Gases nobres      D. Grupos 
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10. A seguir encontra-se destacada uma das famílias da tabela periódica.                        

 
Em relação aos elementos desta família (coluna 2), a única afirmativa INCORRECTA é: 

A. Todos são muito electronegativos                     C. Os átomos de menor raio atómico são os do elemento berílio 

B. São chamados metais alcalinos terrosos          D. Formam com os halogénios sais de fórmula geral MA2 

 

11. O primeiro elemento na tabela períodica moderna é o: 

A. Hélio    B. Litio    C. Hidrogénio     D. Oxigénio 

 

12. O sódio pertence à família IA, portanto ele é um: 

A. Metal       B. Não-metal        C. Semi-metal       D. Gás nobre 

 

13. O cálcio (20Ca40)  é um elemento químico presente nos ossos, no cimento, no solo e em outras 

substâncias, tendo diversas aplicações. Assim, de acordo com a sua distribuição electrónica, é verdadeiro 

dizer que o cálcio: 

A. Pertence à família 2, pois apresenta 4 electrões na camada de valência. 

B. Pertence ao 4º período, pois apresenta o total de 4 camadas electrónicas na sua distribuição. 

C. Pertence à família 2, porque apresenta 2 elétrons na camada K. 

D. Possui número atômico 55. 

 

14. O dióxido de carbono (CO2) é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo 

seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10 %, pode levar o indivíduo 

à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a: 

A. 4        B. 1                C. 2        D. 3 

 

15. A concentração em mol/L de Cl– em uma solução aquosa 0,1 mol/L de FeCl3 é:  

A. 0,5 mol/L     B. 0,4 mol/L     C. 0,3 mol/L       D. 0,2 mol/L 

 

16. Na tabela periódica, estão no mesmo grupo elementos que apresentam o mesmo número de: 

A. Electrões no último nível de energia     C. Níveis de energia 

B. Electrões desemparelhados      D. Cargas eléctricas 



Instituto Superior Politécnico de Gaza/Exame de Admissão de Química/2018 

5 
 

17. Em uma reacção química, o complexo activado: 

A. Possui mais energia que os reagentes e produtos  C. Sempre forma produtos 

B. Age como catalisador       D. É composto estável 

 

18. Considerando os elementos X (Z = 17) e Y (Z = 12), podemos afirmar que:  

A. X é metal e Y é ametal     C. X é ametal e Y é metal                                  .                                  

B. X e Y são metais     D. X e Y são ametais  

                                             

19. Nas condições ambiente, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio uma: 

A. Chávena de café bem quente                              C. Porção de água fervendo em temperatura constante 

B. Garrafa de água mineral gasosa fechada             D. Tigela contendo feijão cozido 

 

20. O alumínio e o cobre são largamente empregues na produção de fios e cabos eléctricos. A 

conductividade eléctrica é uma propriedade comum dos metais. Este fenómeno deve-se:  

A. À presença de impurezas de ametais que fazem a transferência de electrões 

B. Ao facto de os electrões nos metais estarem fracamente atraídos pelo núcleo  

C. À alta afinidade electrónica desses elementos 

D. À alta energia de ionização dos metais 

 

21. O elemento “A” possui número atómico igual a 6, enquanto o elemento “B” possui número atómico igual 

a 8. A molécula que representa correctamente o composto formado por esses dois elementos é: 

A. AB             B. BA      C. A2B      D. AB2 

 

22. Nas substâncias CO2, CaO, C e CsF, os tipos de ligações químicas predominantes são, respectivamente: 

A. Covalente, iônica, covalente e iônica        C. Iônica, covalente, covalente e covalente 

B. Covalente, covalente, metálica e iônica    D. Iônica, iônica, metálica e covalente  

 

23. Da combinação química entre os átomos de magnésio (Z=12) e nitrogénio (Z=7) pode resultar a 

substância de fórmula: 

A. Mg3N2   B. Mg2N3         C. MgN3           D. MgN2 

 

24. Rodando a 60 km/h, um automóvel faz cerca de 10 km por litro de etanol (C2H5OH). Calcule o volume 

de gás carbônico (CO2), em metros cúbicos, emitido pelo carro após cinco horas de viagem. Admita queima 

completa do combustível. 

Dados: Densidade do etanol: 0,8 kg/l 

Massa molar do etanol: 46 g/mol 

Volume molar do CO2: 25 1/mol 

A. 13        B. 26        C. 30        D. 33 
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25.  A reacção:   NO2 (g) + CO (g)  =  CO2 (g) + NO (g) 

Ocorre em duas etapas: 

1ª etapa: NO2(g) + NO2(g)  =  NO(g) + NO3(g)  (etapa lenta) 

2ª etapa: NO3(g) + CO(g)  =  CO2(g)  +  NO2(g) (etapa rápida) 

A lei da velocidade para a reacção é:  

A. V = K [NO2]²                                              C. V= [NO3][CO]           

B. V= K [NO2]²[CO]                                       D. V = K [NO2][CO] 

 

26. A decomposição do pentóxido de dinitrogénio é representada pela equação: 

2N2O5(g)  =  4NO2(g)  +  O2(g) 

Foram realizados três experimentos, apresentados na tabela:  

 
A expressão da velocidade da reacção é: 

A. v = k[N2O5]³              C. v = k[N2O5]1/2        

B. v = k[N2O5]1/4         D. v = k[N2O5]¹ 

 

27. Na Natureza, em cada 5 átomos de boro, 1 tem massa atómica igual a 10u e 4 têm massa atómica igual 

a 11u Com base nestes dados, a massa atómica do boro, expressa em unidades de massa atómica, é igual 

a : 

A. 10      B. 10,5      C. 10,8      D. 11  

 

28. Considere o sistema um equilíbrio:  2H2(g) + O2(g)  2H2O(g)   ΔH = -136Kcal 

A melhor maneira de aumentar o rendimento de H20(g) é: 

A. Aumentar a temperatura         C. Adicionar um catalisador        

B. Diminuir a pressão      D. Aumentar a pressão 

 

29. Num recipiente foram colocados 15,0 g de ferro e 4,8 g de oxigênio. Qual a massa de Fe2O3, formada 

após um deles ter sido completamente consumido? (Fe = 56; O = 16)  

A. 19,8 g          B. 16,0 g      C. 9,6 g      D. 9,9 g 

 

30. A embalagem de um sal de cozinha comercial com reduzido teor de sódio, o chamado “sal light”, traz a 

seguinte informação: “Cada 100 g contém 20 g de sódio...”. Isso significa que a percentagem (em massa) 

de NaCl nesse sal é aproximadamente igual a:  

Dados: massas molares (g/mol): Na = 23; NaCl = 58.  

A. 20          B. 50           C. 80             D. 40 
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31. Para se obter 1,5 kg do dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, 

é necessário extrair e tratar 1,0 tonelada de minério. Assim, o rendimento (dado em % em massa) do 

tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de:  

A. 0,10%            B. 0,20%            C. 2,0%                     D. 0,15% 

 

32. O vinagre tem carácter ácido, pois nele encontraremos predominantemente: 

A. Ácido sulfúrico    C. Ácido nítrico 

B. Ácido acético     D. Ácido sulfônico 

 

33. Em 300 mililitros de solução contendo 0,01 mol/L de sulfato cúprico são cuidadosamente aquecidos até 

que o volume da solução fique reduzido a 200 mililitros. A solução final tem concentração, em mol/L, igual 

a:  

A. 0,005                            B. 0,015                            C. 0,018                               D. 0,010 

 

34. Num balão de vidro, com dois litros de capacidade e hermeticamente fechado, encontra-se uma mistura 

gasosa constituída por hidrogénio (H2), hélio (He) e oxigénio (O2), na qual existe 0,32 g de cada gás 

componente, nas condições ambientais de temperatura e pressão. A reacção de formação de água é iniciada 

por meio de uma faísca eléctrica produzida no interior do balão. Na reacção ocorrida na mistura gasosa, a 

energia fornecida pela faísca eléctrica está relacionada com o fenômeno de:  

A. Combustão                        B.  Inibição                         C. Activação                           D. Vaporização 

 

35. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores, representada pela fórmula 

CaO. Verifique que função está representada.  

A. Ácido     B. Óxido     C. Base          D. Sal  

 

36. Para o sistema em equilíbrio a  

N2O4 (g) = 2NO2 (g)  

incolor castanho 

São dados os valores de Kc a diferentes temperaturas  

Temperatura 0 °C 50 °C 100 °C 

KC 3,8*10-4 2,0*10-2 0,36 

 

Sobre esse equilíbrio é correcto afirmar que: 

A. a formação de NO2 é um processo exotérmico    

B. a cor castanha do NO2 se intensifica pelo aumento de pressão   

C. a cor do NO2 se enfraquece pela elevação da temperatura    

D. os valores de Kc informam que a concentração de N2O4 é maior a 0 °C 
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37. Quando o solo é excessivamente ácido, agricultores procuram diminuir a acidez por meio da adição de 

substâncias com propriedades alcalinas. Com essa finalidade, um dos produtos utilizados é o:  

A. NaCl      B. NH4NO3       C. CaO      D. Na2SO4 

 

38. A substância 2–metil–butano tem fórmula molecular: 

A. C4H6          B. C5H12           C. C4H10         D. C5H10 

 

39. Quantos átomos de carbonos primários há na cadeia do composto 2,3–dimetilbutano? 

A. 1        B. 2         C. 3          D. 4 

 

40. Sobre o composto, cuja fórmula estrutural é dada ao lado, fazem-se as afirmações: 

 
I. É um alceno. 

II. Possui três ramificações diferentes entre si, ligadas à cadeia principal. 

III. Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto. 

IV. Possui no total quatro carbonos terciários 

São correctas: 

A. I e IV, apenas    B. I, II, III e IV     C. II e III, apenas     D. II e IV, apenas 

 

 

FIM 


