
                                                                                      

 
 
 
 
01. (Pucpr 2016) A água é de suma importância à população, então, 

é extremamente necessário que essa água seja tratada de maneira 
correta. Entende-se o tratamento de água como sendo um conjunto 
de procedimentos físicos e químicos para torná-la potável. A figura 
a seguir mostra as etapas do tratamento de água utilizado 
atualmente. A respeito do tratamento de água e das etapas 
referentes a esse processo, assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Na etapa da floculação, a água recebe uma substância 
denominada sulfato de alumínio, responsável pela aglutinação dos 
flocos das impurezas, para que então sejam removidas.    
b) Na fase da filtração, a água passa por várias camadas filtrantes, 
nas quais ocorre a retenção dos flocos menores que ficaram na 
decantação, ficando a água livre de todas as impurezas.    
c) O sulfato de alumínio, existente na floculação, possui caráter 
básico, por esse motivo é colocado cloro na água para diminuir o 
seu pH.    
d) A fluoretação é uma etapa adicional, que poderia ser dispensável, 
uma vez que já se faz o uso do sulfato de alumínio.    
e) As etapas do tratamento de água: floculação, decantação e 
filtração, são suficientes para que a água fique em total condição de 
uso, não sendo necessária mais nenhuma etapa adicional para que 
a água torne-se potável.    
   

02. (Unisc 2016)  Considerando a reação a seguir, 

endotérmica

2(g) 2(g) (g)
exotérmica

1N 1O 2 NO H 43,2 Kcal     

O único fator que provoca seu deslocamento para a direita é  

a) a adição do gás NO.     

b) o aumento de pressão sobre o sistema.    

c) a retirada de 2N  gasoso do sistema.    

d) a diminuição da pressão do sistema.    
e) o aumento da temperatura sobre o sistema.    
   

03. (Upf 2016)  Para os ácidos listados abaixo foram preparadas 

soluções aquosas de mesmo volume e concentração. 

I. Ácido Cloroso 
2

2 a(HC O ) K 1,1 10   

II. Ácido Fluorídrico 
4

a(HF) K 6,7 10   

III. Ácido Hipocloroso 
8

a(HC O) K 3,2 10   

IV. Ácido cianídrico 
10

a(HCN) K 4,0 10   

Considerando as constantes de ionização a(K ),  a concentração do 

íon 3H O
 é:  

a) menor na solução do ácido I.    
b) maior na solução do ácido I.    
c) igual nas soluções dos ácidos III e IV.    
d) igual nas soluções dos ácidos I, II, III e IV.    

e) maior na solução do ácido IV.    
   

04. (Uefs 2016)   

 
2 2

2 6 (aq) (aq) 4 (aq) 2 ( )Co(H O) 4 C CoC 6 H O H zero

Rosa Azul

     
 

A dissolução do cloreto de cobalto (II), 2(s)CoC ,  em ácido 

clorídrico, (aq)HC ,  leva à formação do sistema em equilíbrio 

químico representado pela equação química reversível. À 

temperatura ambiente, a coexistência de íons 
2

2 6 (aq)Co(H O) ,
 de 

cor rosa, com íons 
2
4 (aq)CoC ,

 de cor azul, confere a solução uma 

coloração violeta. Entretanto, considerando o princípio de Le 
Chatelier, quando o equilíbrio químico é perturbado por fatores, 
como adição ou remoção de um reagente ou produto, variação da 
temperatura ou da pressão, o equilíbrio desloca-se até que um novo 
estado de equilíbrio seja estabelecido. 
 

A partir da análise das informações e da equação química, que 
representa o sistema em equilíbrio, é correto concluir:  
a) A reação química que ocorre no sentido direto, da esquerda para 
a direita, é exotérmica.    
b) A adição de íons cloreto no sistema em equilíbrio aumenta a 

concentração de íon 
2

2 6 (aq)Co(H O) .
    

c) A retirada de moléculas de água do sistema em equilíbrio 
aumenta a intensidade da cor rosa.    
d) O aquecimento do sistema em equilíbrio favorece a formação do 
íon que torna a solução azul.    
e) O aumento da pressão sobre o sistema em equilíbrio químico 
favorece a formação de íons cloreto.    
   

05. (Pucpr 2016)  O Princípio de Le Chatelier infere que quando uma 

perturbação é imposta a um sistema químico em equilíbrio, este irá 
se deslocar de forma a minimizar tal perturbação. 

Disponível em: <brasilescola.com/exercicios-quimica/exercicios-sobre-principio-le-
chatelier.htm> 

O gráfico apresentado a seguir indica situações referentes à 
perturbação do equilíbrio químico indicado pela equação 

2(g) 2(g) (g)H I 2HI  

 
A partir da equação química apresentada e da observação do 
gráfico, considerando também que a reação é endotérmica em favor 
da formação do ácido iodídrico, a dinâmica do equilíbrio favorecerá  
a) a formação de iodo quando da adição de gás hidrogênio.    
b) o consumo de iodo quando da adição de gás hidrogênio.    
c) a diminuição na quantidade de ácido iodídrico quando do 
aumento da temperatura.    
d) o aumento na quantidade das substâncias simples quando 
ocorrer elevação da pressão total do sistema.    

e) formação de gás hidrogênio na reação direta a partir de 1t ,  em 

virtude da adição de ácido iodídrico.    
   

06. (Pucmg 2016)  A constante de equilíbrio informa as 

concentrações dos produtos e reagentes presentes no equilíbrio de 
uma reação química. É INCORRETO afirmar que o valor da 

constante de equilíbrio:  
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a) não depende da pressão.    
b) depende da temperatura.    
c) não pode ser negativo.    
d) depende da concentração inicial dos reagentes.    
   

07. (Upf 2016)  Considere os seguintes equilíbrios químicos. 

 
2 2

2 6 (aq) (aq) 4 (aq) 2I. [Co(H O) ] 4C 45,34 kJ [Co(C ) ] 6H O

Cor rosa Cor azul

      

8
3(g) 2(g) 5(g) PII. PC C PC K 1,5 10    

2 2
4 (aq) 3 (aq) 2 7 (aq) 2III. 2CrO 2H O Cr O H O

Cor amarela Cor laranja

   
 

 

A alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas em relação 

aos equilíbrios químicos acima é:  
a) A formação do produto azul se dá em função da diminuição da 
temperatura para o equilíbrio I; a formação do pentacloreto de 
fósforo é altamente favorável para o equilíbrio II e a diminuição do 
pH forma o dicromato de cor laranja no equilíbrio III.    
b) A formação do produto azul se dá em função do aumento da 
temperatura para o equilíbrio I; a formação do pentacloreto de 
fósforo não é favorável para o equilíbrio II e o aumento do pH forma 
o dicromato de cor laranja no equilíbrio III.    
c) A formação do produto azul se dá em função do aumento da 
temperatura para o equilíbrio I; a dissociação do pentacloreto de 
fósforo é altamente favorável para o equilíbrio II e a adição de base 
forma o dicromato de cor laranja no equilíbrio III.    
d) A formação do produto azul se dá em função do aumento da 
temperatura para o equilíbrio I; a formação do pentacloreto de 
fósforo é altamente favorável para o equilíbrio II e a diminuição do 
pH forma o dicromato de cor laranja no equilíbrio III.    
e) A formação do produto azul se dá em função da diminuição da 
temperatura para o equilíbrio I; a formação do pentacloreto de 
fósforo não é favorável para o equilíbrio II e a adição de ácido forma 
o cromato de cor laranja no equilíbrio III.     
   

08. (Ufrgs 2016)  A água mineral com gás pode ser fabricada pela 

introdução de gás carbônico na água, sob pressão de 

aproximadamente 4 atm.  

Sobre esse processo, considere as afirmações abaixo. 
I. Quando o gás carbônico é introduzido na água mineral, provoca a 
diminuição na basicidade do sistema. 
II. Quando a garrafa é aberta, parte do gás carbônico se perde e o 
pH da água mineral fica mais baixo. 
III. Como o gás carbônico é introduzido na forma gasosa, não ocorre 
interferência na acidez da água mineral. 
 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I.   b) Apenas III.   c) Apenas I e II.   d) Apenas II e III.     
e) I, II e III.     
   

9. (Uemg 2016)  Zuenir Ventura, em sua crônica “Bonito por 

Natureza”, coloca o seguinte texto sobre a Gruta do Lago Azul. 
 

“O passeio vale todos os sacrifícios, se é que se pode falar assim. 
Porque o espetáculo de descida é quase alucinógeno: é um milagre 
que aquelas estalactites da finura de agulha que descem do teto da 
gruta possam se sustentar como se fossem gotas interrompidas.” 

VENTURA, 2012, p.127. 

A equação química que mostra a formação das estalactites está 
representada a seguir. 

2
(aq) 3 (aq) 3(s) 2(g) 2 ( )Ca 2 HCO CaCO CO H O      

É CORRETO afirmar que a formação das estalactites é favorecida 

na seguinte condição:  
a) Evaporação constante da água.    

b) Diminuição da concentração de íons 
2Ca .     

c) Retirada de íons de bicarbonato.    
d) Abaixamento da temperatura no interior da caverna.    
   

10. (Ufjf-pism 3 2016) No cultivo de plantas um dos aspectos mais 

importantes é o pH do solo, o qual pode afetar o comportamento 
delas. As hortênsias, por exemplo, quando cultivadas em solos de 
características ácidas apresentam flores azuis e em solos de 
características básicas flores rosas. Sabe-se que o pH do solo varia 
de acordo com a sua origem/composição como descrito na tabela 
abaixo. Em que tipos de solos as hortênsias produzirão flores azuis? 

Origem pH 

Solos humíferos 3,5  

Solos arenosos 6,0  

Solos vulcânicos 7,0  

Solos calcários 9,0  

a) Apenas nos solos calcários.    
b) Nos solos humíferos e arenosos.    
c) Apenas nos solos vulcânicos.    
d) Apenas nos solos humíferos.    
e) Nos solos vulcânicos e calcários.    
   

11. (Upf 2016)  O consumo excessivo de íons sódio é um dos 

principais fatores de risco para a hipertensão arterial. A ingestão 
elevada dessa espécie também se associa com acidente vascular 
cerebral, hipertrofia ventricular esquerda e doenças renais. Sobre o 
elemento químico sódio, é correto afirmar:  
a) Trata-se de um metal alcalino terroso que, em reação com 

oxigênio, forma o óxido de sódio 2(Na O).     

b) A configuração eletrônica do íon sódio (Na )  é 

2 2 6 11s 2s 2s 3s .     

c) O íon sódio (Na )  apresenta maior raio iônico quando 

comparado ao cloreto (C ).
    

d) O sódio metálico em reação com a água libera íons OH ,  os 

quais aumentam o pH do meio.    
e) A energia de ionização do sódio é menor do que a do césio.    
   

12. (Pucmg 2016)  Numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira, relacionando o valor do Potencial de Hidrogênio com a 
substância. 

1. pH 2,5                                                (     ) Sangue Humano 

2. pH 6,5                                                (     ) Leite 

3. pH 7,4                                                (     ) Suco de limão 

4. pH 11,5                                               (     ) Água Sanitária 

Assinale a sequência CORRETA encontrada.  

a) 3 – 2 – 1 – 4                                         c) 4 – 1 – 2 – 3    
b) 3 – 1 – 2 – 4                                         d) 4 – 2 – 3 – 1    
 

13. (Upf 2016)  Uma solução de ácido clorídrico (aq)(HC )  foi 

preparada em laboratório e apresentou um valor de pH de 1,0.  

Quais as concentrações, em 
1mol L ,  de (aq)OH

 e (aq)C ,
 

respectivamente, nessa solução, a 25 C?   

a) 
11,0 10  e 

11,0 10                d) 
13,0 10  e 

33,0 10     

b) 
71,0 10  e 

11,0 10               e) 
131,0 10  e 

11,0 10     

c) 
1310,0 10  e 

71,0 10     
   

14. (Pucrj 2016) Na bancada de um laboratório, existem quatro 

soluções aquosas, cada uma contendo dissolvido um dos seguintes 
eletrólitos listados abaixo.  
 



                                                                                      

I.NaC          II. NaOH            III. HC          IV. 3CH COONa  
 

Considerando concentrações, em quantidade de matéria, 
equivalentes, as soluções teriam os valores de pH na seguinte 
ordem crescente:  

a) I II III IV             b) II III I IV             c) III I IV II       

d) III IV II I             e) IV I III II       
   

15. (Unicamp 2016) A tira tematiza a contribuição da atividade 

humana para a deterioração do meio ambiente. Do diálogo 
apresentado, pode-se depreender que os ursos já sabiam 
 

  
a) do aumento do pH dos mares e acabam de constatar o 
abaixamento do nível dos mares.    
b) da diminuição do pH dos mares e acabam de constatar o aumento 
do nível dos mares.    
c) do aumento do nível dos mares e acabam de constatar o 
abaixamento do pH dos mares.    
d) da diminuição do nível dos mares e acabam de constatar o 
aumento do pH dos mares.    
   

16. (Pucmg 2016)  Considere uma solução obtida a partir da mistura 

de 100 mL  de uma solução aquosa de ácido clorídrico 
10,1mol L  

com 900 mL  de água pura. O pH dessa solução é:  

a) 0,01                   b) 0,1                      c) 1                      d) 2     
 

17. (Ufpa 2016) Para titular 24 mL  de uma amostra de suco 

gástrico (aq)"HC ",  foram necessários, para atingir o ponto de 

equivalência, 30 mL  de uma solução 0,02 M  de NaOH.  

Considerando que a reação entre o ácido do suco gástrico e a base 
ocorre quantitativamente, o pH do suco gástrico é de 
aproximadamente 

Dado: 10log 2 0,3.   

a) 0,6.          b) 0,9.            c) 1,2.             d) 1,6.          e) 2,0.     
 

18. (Enem PPL 2016) As águas dos oceanos apresentam uma alta 

concentração de íons e pH entre 8,0  e 8,3.  Dentre esses íons 

estão em equilíbrio as espécies carbonato 
2
3(CO )  e bicarbonato 

3(HO ),
 representado pela equação química: 

2
3(aq) 3(aq) (aq)HCO CO H    

As águas dos rios, ao contrário, apresentam concentrações muito 

baixas de íons e substâncias básicas, com um pH em torno de 6.  

A alteração significativa do pH das águas dos nos e oceanos pode 
mudar suas composições químicas, por precipitação de espécies 
dissolvidas ou redissolução de espécies presentes nos sólidos 
suspensos ou nos sedimentos.  

A composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de 
efluentes ácidos, pois os oceanos  
a) contêm grande quantidade de cloreto de sódio.    
b) contêm um volume de água pura menor que o dos rios.     
c) possuem pH ácido, não sendo afetados pela adição de outros 
ácidos.    
d) têm a formação dos íons carbonato favorecida pela adição de 
ácido.    
e) apresentam um equilíbrio entre os íons carbonato e bicarbonato, 
que atuam como sistema-tampão.    
   

19. (Udesc 2016) Um dos problemas ambientais enfrentado em 

várias regiões do mundo é a chuva ácida. Esse fenômeno refere-se 
a uma precipitação mais ácida que a chuva natural, a qual possui 

um pH de aproximadamente 5,6,  ou seja, chuva não poluída. A 

precipitação ácida causa a deterioração de estátuas feitas de rochas 
calcárias e de mármore, assim como a acidificação de lagos, 
levando à morte muitos organismos vivos, que não sobrevivem em 
meio ácido. 
Analise as proposições sobre os processos envolvidos na chuva 
ácida. 
 

I. A queima de combustíveis fósseis é um fator que contribui para o 
aumento da emissão de dióxido de enxofre e, consequentemente, a 
ocorrência de precipitações de caráter ácido. 
II. Os dois ácidos predominantes na chuva ácida, responsáveis por 
conferir um caráter mais ácido, são os ácidos nítrico e sulfúrico. A 
formação do ácido sulfúrico pode ocorrer pela oxidação do dióxido 
de enxofre na atmosfera, resultando em trióxido de enxofre. Então, 
o gás trióxido de enxofre reage com a água e resulta na formação 
do ácido sulfúrico.  
III. Em uma atmosfera limpa, ou seja, com níveis normais de dióxido 

de carbono, o pH  da chuva é aproximadamente 5,6,  devido à 

solubilização desse gás atmosférico na água, levando à formação 
do ácido carbônico.  
 

Assinale a alternativa correta.   

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.    
d) Somente a afirmativa III é verdadeira.    
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.     
  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
Leia o texto a seguir e responda à(s) questão(ões). 
A sociedade contemporânea convive com os riscos produzidos por 
ela mesma e com a frustração de, muitas vezes, não saber distinguir 
entre catástrofes que possuem causas essencialmente naturais e 
aquelas ocasionadas a partir da relação que o homem trava com a 
natureza. Os custos ambientais e humanos do desenvolvimento da 
técnica, da ciência e da indústria passam a ser questionados a partir 
de desastres contemporâneos como AIDS, Chernobyl, aquecimento 
global, contaminação da água e de alimentos pelos agrotóxicos, 
entre outros. 

(Adaptado de: LIMA, M. L. M. A ciência, a crise ambiental e a sociedade de risco. 
Senatus. v.4. n.1. nov. 2005. p.42-47.)  

 

20. (Uel 2016) Em consonância com o texto acima, a prática de 

adição de biodiesel ao diesel é considerada um ato de ponderação 
sobre os custos ambientais e humanos com o propósito de reduzir 
a emissão de gases tóxicos na atmosfera proveniente da queima de 
combustível automotor. A queima de diesel libera para a atmosfera 

compostos à base de enxofre, como 2SO ,  e, por meio de reações 

secundárias desse composto, há a formação de 2 4H SO .  Se a 

adição de biodiesel ao diesel, 
por um lado, reduz a emissão de compostos à base de enxofre, por 
outro, pode aumentar a formação de outros compostos orgânicos, 
como os aldeídos. 
Considerando um sistema fechado contendo os compostos 



                                                                                      

mencionados oriundos da queima da mistura biodiesel e diesel e 
com base nos conhecimentos sobre reações químicas, cinética e 
nomenclatura, assinale a alternativa correta.  

a) Na reação 2(g) 2(g) 3(g)
1

SO O SO ,
2

  a compressão da 

mistura favorecerá menor produção de 3(g)SO .     

b) Na reação 2(g) 2(g) 3(g)
1

SO O SO ,
2

  o uso de catalisador 

aumenta o rendimento da reação.    
c) Reações de redução de aldeídos resultam na formação de ácidos 
carboxílicos.    

d) A reação entre 2(g)SO  com água tem como produto 2 4H SO .     

e) A acroleína é um aldeído de fórmula 3 4C H O  que contém grupo 

vinílico.    
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 

Experiência – Escrever uma mensagem secreta no laboratório 
 

Materiais e Reagentes Necessários 

- Folha de papel 
- Pincel fino 
- Difusor 
- Solução de fenolftaleína 

- Solução de hidróxido de sódio 0,1mol / L  ou solução saturada de 

hidróxido de cálcio 
 

Procedimento Experimental 

Utilizando uma solução incolor de fenolftaleína, escreva com um 
pincel fino uma mensagem numa folha de papel. 
A mensagem permanecerá invisível. 
Para revelar essa mensagem, borrife a folha de papel com uma 
solução de hidróxido de sódio ou de cálcio, com o auxílio de um 
difusor. 
A mensagem aparecerá magicamente com a cor vermelha. 
 

Explicação 

A fenolftaleína é um indicador que fica vermelho na presença de 
soluções básicas, nesse caso, uma solução de hidróxido de sódio 
ou de cálcio. 

<http://tinyurl.com/o2vav8v> Acesso em: 31.08.15. Adaptado.  
 

21. (Fatec 2016)  A fenolftaleína atua como um indicador ácido-base 

por ser um ácido fraco, que em solução alcoólica, apresenta a cor 

das moléculas não-dissociadas, HInd,  diferente da cor dos 

respectivos íons, Ind .  

HInd Ind
H

incolor vermelho


   

A leitura da mensagem no experimento descrito é possível porque 

a presença de íons OH
 na solução de fenolftaleína promove 

deslocamento do equilíbrio para a  
a) direita, devido à diminuição do grau de ionização da fenolftaleína.    

b) direita, devido ao aumento da concentração de íons H .     

c) direita, devido ao consumo de íons H
 pelos íons OH .     

d) esquerda, devido ao consumo de íons H
 pelos íons OH .     

e) esquerda, devido à diminuição do grau de ionização da 
fenolftaleína.    
  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
Para resolver a(s) questão(ões) a seguir considere o rótulo de uma 
garrafa de água mineral. 
 

 
22. (Acafe 2016)  Sob temperatura de 25 C  uma amostra de água 

de poço apresentou pOH 8,21.  

Assinale a alternativa que corresponde à razão da concentração dos 

íons [H ]  (em mol L)  entre a água mineral e a água de poço.  

a) 0,1          b) 10             c) 1,17              d) 
1,4210     

 
Gabarito 

Resposta da questão 1: [A] 
Resposta da questão 2: [E] 
Resposta da questão 3: [B] 
Resposta da questão 4: [D] 
Resposta da questão 5: [B] 
Resposta da questão 6: [D] 
Resposta da questão 7: [D] 
Resposta da questão 8: [A] 
Resposta da questão 9: [A]   
Resposta da questão 10: [B] 
Resposta da questão 11: [D] 
Resposta da questão 12: [A] 
Resposta da questão 13: [E] 
Resposta da questão 14: [C] 
Resposta da questão 15: [C] 
Resposta da questão 16: [D] 
Resposta da questão 17: [D] 
Resposta da questão 18: [E] 
Resposta da questão 19: [E] 
Resposta da questão 20: [E] 
Resposta da questão 21: [C] 

Resposta da questão 22: [A] 
 
 
 
 
 


