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Simulado 05 
 

01. Com a “Lei Seca”, a dose de álcool considerada ilegal por 
litro de ar expelido pelo motorista é de 0,1 mg/L. Para detectar a 
concentração de álcool é usado um aparelho chamado 
“bafômetro”. As formas de se determinarem as concentrações 
de álcool variam de acordo com a precisão desejada e as 
condições de coleta das amostras a serem avaliadas. O álcool é 
rapidamente absorvido no intestino delgado, passando para a 
corrente sangüínea; cerca de 2.0 % apenas são expelidos pelo 
ar expirado, suor ou urina. Um dos primeiros “bafômetros” 
baseia-se na reação entre uma solução de K2Cr2O7 acidulada 
com o álcool expelido pelo motorista. Quando a concentração de 
álcool é suficientemente alta, a cor registrada pelo “bafômetro” 
muda de laranja para verde. A reação que se processa é: 

 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
a) a reação é de oxirredução e o número total de elétrons 
transferidos entre os reagentes principais é 2; 
b) a reação citada é do tipo dupla troca ou metátese; 
c) 4,6 g de CH3CH2OH produzem 18 g de CH3CO2H; 
d) o álcool é reduzido e o Dicromato de Potássio é oxidado; 
e) na reação global, há formação do Ácido Etanóico e do Sulfato 
de Cromo (III). 
 

02.  (UFSCar-SP) Não se observa reação química visível com a 
simples mistura de vapor de gasolina e ar atmosférico à pressão 
e temperatura ambientes, porque  
a) a gasolina não reage com o oxigênio à pressão ambiente.  
b) para que a reação seja iniciada, é necessário o fornecimento 
de energia adicional aos reagentes.  
c) a reação só ocorre na presença de catalisadores 
heterogêneos.  
d) o nitrogênio do ar, por estar presente em maior quantidade no 
ar e ser pouco reativo, inibe a reação. 
e) a reação é endotérmica. 
 

03. (UERJ-RJ) Reações químicas ocorrem, geralmente, como 
resultado de colisões entre partículas reagentes. Toda reação 
requer um certo mínimo de energia, denominada energia de 
ativação. Os gráficos a seguir representam diferentes reações 
químicas, sendo R = reagente e P = produto.  

 
Aquele que representa um processo químico exotérmico de 
maior energia de ativação é o de número:  
a) 1                              b) 2                   c) 3                        d) 4 
 

04.   Algumas peças de motocicletas, bicicletas e automóveis 
são cromadas. Uma peça automotiva recebeu um “banho de 
cromo”, cujo processo denominado cromagem consiste na 
deposição de uma camada de cromo metálico sobre a superfície 
da peça. Sabe-se que a cuba eletrolítica empregada nesse 
processo (conforme a figura abaixo), é composta pela peça 
automotiva ligada ao cátodo (polo negativo), um eletrodo inerte 

ligado ao ânodo e uma solução aquosa de 
11mol L  de 3CrC

.  

 
Supondo que a solução esteja completamente dissociada e que 
o processo eletrolítico durou 96,5 min sob uma corrente de 2 A, 
a massa de cromo depositada nessa peça foi de  

Dados: massas atômicas Cr = 52 u e C 35,5 u.   

1 Faraday = 96500 C/mol de e-  
a) 0,19 g         b) 0,45 g         c) 1,00 g         d) 2,08 g     e) 5,40 g    
 

05. Considere uma célula eletrolítica na forma de um tubo em H, 

preenchido com solução aquosa de 3NaNO  e tendo eletrodos 

inertes mergulhados em cada ramo vertical do tubo e 
conectados a uma fonte externa. Num determinado instante, 

injeta-se uma solução aquosa de CuCrO4  verde na parte 

central do ramo horizontal do tubo. Após algum tempo de 
eletrólise, observa-se uma mancha azul e uma amarela, 
separadas (em escala) de acordo com o esquema da figura. 

 
Com base nas informações do enunciado e da figura, assinale a 
opção ERRADA.  

a) O eletrodo eE  corresponde ao anodo.    

b) Há liberação de gás no dE .     

c) Há liberação de 2H  no eE .     

d) O íon cromato tem velocidade de migração maior que o íon 
cobre.    

e) O pH da solução em torno do dE  diminui.    
 

06. O metanol é um álcool utilizado como combustível em alguns 
tipos de competição automotiva, por exemplo, na Fórmula Indy. 

A queima completa (ver reação termoquímica abaixo) de 1L  de 

metanol (densidade 
10,80 g mL )

 produz energia na forma de 

calor (em kJ) e 2CO  (em gramas) nas seguintes quantidades 

respectivamente: 

3 ( ) 2(g) 2 ( ) 2(g)2 CH OH 3 O 4 H O 2 CO ; H 1453 kJΔ      

Considere: 
1

3M(CH OH) 32 g mol  

1
2M(CO ) 44 g mol   



a) 
318,2 10  e 

31,1 10                  d) 
318,2 10  e 

30,8 10     

b) 
321,3 10  e 

30,8 10                e) 
336,4 10  e 

31,8 10     

c) 
321,3 10  e 

31,1 10     
 

07. (ENEM) O pH do solo pode variar em uma faixa significativa 
devido a várias causas. Por exemplo, o solo de áreas com 
chuvas escassas, mas com concentrações elevadas do sal 
solúvel carbonato de sódio (Na2CO3), torna-se básico devido à 
reação de hidrólise do íon carbonato, segundo o equilíbrio: 

 
Esses tipos de solos são alcalinos demais para fins agrícolas e 
devem ser remediados pela utilização de aditivos químicos. 
BAIRD, C. Química ambiental. São Paulo: Artmed, 1995 (adaptado). 
Suponha que, para remediar uma amostra desse tipo de solo, 
um técnico tenha utilizado como aditivo a cal virgem (CaO). 
Nesse caso, a remediação 
a) Foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove o 
deslocamento do equilíbrio descrito para a direita, em 
decorrência da elevação de pH do meio. 
b) Foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove o 
deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em 
decorrência da redução de pH do meio. 
c) Não foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove 
o deslocamento do equilíbrio descrito para a direita, em 
decorrência da redução de pH do meio. 
d) Não foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove 
o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em 
decorrência da elevação de pH do meio. 
e) Não foi realizada, pois o caráter neutro da cal virgem promove 
o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em 
decorrência da manutenção de pH do meio. 
 

08. 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     
 

09. Determine, respectivamente, o pH  e a constante de 

ionização de uma solução aquosa de um ácido monocarboxílico 

0,01M,  a 25 C,  que está 20%  ionizado, após ter sido atingido 

o equilíbrio. 

Dado: log2 0,3   

a) 3,3  e 
45 10 .          b) 2,7  e 

32 10 .      c) 1,7  e 
45 10 .     

d) 2,7  e 
45 10 .          e) 3,3  e 

32 10 .     
 

10. (VUNESP) Na preparação de 750mL de solução aquosa de 
H2SO4 de concentração igual a 3,00 mol/L a partir de uma 
solução-estoque de concentração igual a 18,0 mol/L, é 
necessário utilizar um volume da solução-estoque, expresso, em 
mL, igual a: 
a) 100           b) 125             c) 250               d) 375            e) 500 
 

Gabarito 
1 – e / 2 – a / 3 – c / 4 – d/ 5 – a / 6 – a / 7 – d / 8 – e / 9 – d/  
10 – b.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


