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GABARITO DE QUÍMICA – 2ª SEMANA (1,0 ponto) 

(IFG) Questão 01 Valor: 1,0 

Observe a tirinha a seguir. 

 

SOUZA, M. Mudança de estado físico. Disponível em: . Acesso em: 31 out. 2013. 

[Adaptado] 

É correto afirmar que: 

 



(a) a água dissolve muito bem praticamente todas as substâncias orgânicas conhecidas, 

sendo, por isso, intitulada como solvente universal. 

(b) ao passar do estado líquido para o estado sólido, a água libera energia na forma de 

entalpia, ocorrendo, assim, uma transformação física exotérmica. 

(c) a água é uma sustância simples e pode ser encontrada na natureza de forma pura, 

como a água potável, ou na forma de mistura, como a água do mar. 

(d) considerando as condições atmosféricas normais de temperatura e pressão, a água 

pode ser encontrada, na natureza, nos seus três estados físicos. 

(e) ao passar do estado líquido para o gasoso, a água absorve energia, sempre 

acompanhada do aumento da temperatura. 

 

COMENTÁRIO:  

A primeira alternativa não pode ser correta porque a água não dissolve bem as substâncias 

orgânicas, pois destas, a muitas são apolares, enquanto a água é uma substância polar. Porém 

possui a capacidade de realizar ligações de hidrogênio, sendo parte da composição de várias 

biomoléculas; 

Ao passar do estado líquido para o estado sólido, uma substância precisa perder calor, sendo 

assim um processo exotérmico. Essa liberação de energia em forma de calor é denominada 

entalpia, portanto, a alternativa B é a correta; 

A água pura é isenta de quaisquer outras substâncias além de hidrogênio e oxigênio, não 

sendo encontrada dessa forma na natureza. A água potável é a que não tem substâncias 

nocivas à saúde e possui vários minerais diluídos, além de poder ser encontrada na natureza 

de diversas formas. 

A temperatura utilizada nas CNTP é de 0ºC=273 K, que é também o ponto de fusão da água, 

portanto, ela está se solidificando e não pode estar no estado gasoso. 

A energia absorvida necessária para a evaporação da água neste caso será alcançada com o 

aumento da temperatura, mas é um valor praticamente fixo que deve ser atingido para que 

aconteça mudança de estado. 

 

 

(IFMT) Questão 02 Valor: 1,0 

Observe o esquema a seguir, e analise as afirmativas. 



 

I. Com o aumento da temperatura, as substâncias passam do estado Sólido para o 

Gasoso. 

 II. Com a redução da temperatura, as substâncias passam do estado Gasoso para o 

Sólido. 

III. A solidificação ocorre com o aumento da temperatura. 

IV. A Fusão ocorre com a diminuição da temperatura. 

V. A vaporização ocorre com o aumento da temperatura. 

Estão corretas 

 

(a) I, II e III. 

(b) I, II e IV. 

(c) I, II e V. 

(d) II, III e IV. 

(e) III, IV e V. 

 

COMENTÁRIO: A ordem crescente dos estados físicos relacionados ao aumento da 

temperatura é: 

Sólido – Líquido – Gasoso 

Uma grande redução da temperatura leva os compostos a ficar no estado sólido e uma grande 

elevação os leva ao estado gasoso, a depender dos seus pontos de fusão e ebulição. A 

passagem do estado sólido para o líquido é chamada fusão, do líquido para o gasoso é 

ebulição, ou vaporização. Do estado gasoso para o líquido é a liquefação e do líquido para o 

sólido é a fusão. 

Portanto, as alternativas corretas são I, II e V. 

 

(IFMT) Questão 03 Valor: 1,0 



Leia uma parte do texto dito pelo personagem Walter White (Bryan Cranston), o mestre 

da química de “Breaking Bad” - uma das séries americanas de maior prestígio nos últimos 

anos: “Tecnicamente, a química é o estudo da matéria, mas prefiro vê-la como o estudo da 

mudança. Os elétrons mudam seus níveis de energia. Moléculas mudam suas ligações. 

Elementos se combinam e se transformam em compostos. Mas isso é tudo na vida, certo? É a 

constante, é o ciclo. É solução, dissolução, infinitamente. É o crescimento, então, a decadência, 

depois, a transformação. É fascinante, realmente. ” Considerando-se a fala de Breaking Bad, 

pode-se afirmar que: 

 

(a) Para um elétron mudar de um nível eletrônico mais interno para um outro mais 

externo, é necessário que ele libere uma determinada quantidade de energia. 

(b) As mudanças de ligações, quando uma molécula é transformada em outra, não 

sugere uma transformação química, mas sim uma transformação física. 

(c) Solução é uma mistura heterogênea de diversas substâncias no estado líquido. 

(d) A Química é a ciência que estuda a matéria preocupando-se com sua constituição, 

propriedades e transformações que nela possam ocorrer. 

(e) Distribuir açúcar em água pode ser um exemplo de dissolução mas distribuir sal em 

água não representa o mesmo processo. 

 

COMENTÁRIO:  

- Ao mudar de nível energético de um nível mais interno para um nível mais externo, o elétron 

precisa absorver energia. 

- As ligações e mudanças de ligações entre compostos são transformações químicas. 

- Uma solução é uma mistura homogênea de substâncias. 

- A química baseia-se no estudo da matéria, suas propriedades, constituição e transformações. 

- Tanto o açúcar, quanto o sal se dissolvem em água. 

 

 

 

(ENEM) Questão 04 Valor: 1,0 

O acúmulo de plásticos na natureza pode levar a impactos ambientais negativos, tanto 

em ambientes terrestres quanto aquáticos. Uma das formas de minimizar esse problema é a 

reciclagem, para a qual é necessária a separação dos diferentes tipos de plásticos. 

Em um processo de separação foi proposto o seguinte procedimento: 

I. Coloque a mistura de plásticos picados em um tanque e acrescente água até a metade 

da sua capacidade. 

II. Mantenha essa mistura em repouso por cerca de 10 minutos. 

III. Retire os pedaços que flutuaram e transfira-os para outro tanque com uma solução 

de álcool. 



IV. Coloque os pedaços sedimentados em outro tanque com solução de sal e agite bem. 

Qual propriedade da matéria possibilita a utilização do procedimento descrito? 

 

(a) Massa. 

(b) Volume. 

(c) Densidade. 

(d) Porosidade. 

(e) Maleabilidade. 

COMENTÁRIO: Para um processo de separação de diversos materiais plásticos em um tanque 

com soluções, a característica que irá diferenciá-los é a densidade. A densidade do material 

está relacionada a posição dele dentro do tanque, sabendo assim quais matérias são mais 

densos e outros menos densos. 

 

(UEMG) Questão 05 Valor: 1,0 

Densidade  

Quando me 

centro em mim, 

cresce a minha densidade. 

Mais massa 

no mesmo volume 

das minhas possibilidades. 

Cheio, deixo de flutuar. 

htttp://www.spq.pt/. Acesso em 20/7/2014 

Se, no contexto do poema, os versos acima fossem relacionados a um objeto sólido, 

 

(a) este flutuaria, se colocado num líquido de menor densidade. 

(b) este afundaria, se colocado num líquido de maior densidade. 

(c) este afundaria, se colocado num líquido de menor densidade. 

(d) este flutuaria, independentemente da densidade do líquido. 

 

COMENTÁRIO: Um objeto sólido que passa por um aumento de massa sem aumentar o 

volume, está se tornando mais denso, e quanto mais denso for uma determinada matéria, 

mais facilmente ele irá afundar no liquido. 

A densidade do liquido é importante e não pode ser esquecida, por exemplo, um balão cheio 

de ar não irá afundar na água, já um pedaço de chumbo irá afundar, isso porque ele é mais 

denso. 



É justamente por esse fator que quase todos os animais conseguem boiar na água, pois são 

menos densos do que a ela, o objeto mais denso tende a ficar por baixo do menos denso. 

 

 

(UFGD) Questão 06 Valor: 1,0 

As propriedades físicas das substâncias estão intrinsecamente relacionadas à sua 

estrutura molecular. O conhecimento da Temperatura de Fusão (T.F.) e Temperatura de 

Ebulição (T.E.) são conceitos importantes para entender o tipo de interação intermolecular que 

determinada substância poderá realizar. Abaixo, é apresentada uma tabela com valores 

hipotéticos de T.F. e T.E. em ºC a 1 atm de algumas substâncias denominadas como I, II, III, IV e 

V. 

 

Com relação aos dados apresentados, é possível afirmar que: 

  

 

(a) I é sólido a 15 ºC. 

(b) II é líquido a 70 ºC. 

(c) III é líquido a 10 ºC. 

(d) IV é sólido a 3200 ºC. 

(e) V é gasoso a 25 ºC. 

 

COMENTÁRIO:  O ponto de fusão e de ebulição são as temperaturas nas quais uma substância 

sofre mudança de estado físico. Abaixo do ponto de fusão, a substância está na fase sólida. 

Acima do ponto de ebulição, está na fase gasosa. Entre os pontos de fusão e ebulição, está na 

fase líquida. Portanto, a alternativa correta é “b”, pois a substância II a 70ºC está na fase 

líquida. 

 

(IF Sertão) Questão 07 Valor: 1,0 

Toda e qualquer matéria apresenta um estado de agregação (estado físico da matéria), 

assim o Sol como todas as Estrelas também apresentam um estado de agregação. Dentre as 

alternativas abaixo, identifique qual o estado de agregação do sol: 



 

 

(a) plasma 

(b) gasoso 

(c) líquido 

(d) sólido 

(e) viscoso 

 

COMENTÁRIO: Os estados de agregação nos quais a matéria é encontrada no ambiente em 

nosso planeta são sólido, líquido e gasoso. O sol e as estrelas, entre outros astros do universo, 

apresentam um estado conhecido como 4º estado de agregação, o plasma, que ocorre quando 

uma substância no estado gasoso está a temperaturas muito elevadas e é formado por um 

conjunto quente e denso de átomos, íons e elétrons livres em uma distribuição quase neutra. 

 

(UFRGS) Questão 08 Valor: 1,0 

Em experimento bastante reproduzido em vídeos na internet, é possível mostrar que 

uma lata contendo refrigerante normal afunda em um balde com água, ao passo que uma lata 

de refrigerante dietético flutua. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na 

ordem em que aparecem. 

A propriedade física a que se deve esse comportamento é a ........ e pode ser explicada 

pela ......... 

 

(a) densidade - maior quantidade de açúcar no refrigerante normal 

(b) solubilidade - presença de adoçante no refrigerante dietético 

(c) densidade - maior quantidade de gás no refrigerante dietético 

(d) solubilidade - maior quantidade de açúcar no refrigerante normal 

(e) pressão osmótica - maior quantidade de gás no refrigerante dietético 

 



COMENTÁRIO: O conceito de afunda ou flutua está diretamente ligado à densidade de um 

objeto. 

 

(UFRGS) Questão 09 Valor: 1,0 

Um tanque de flutuação contém uma solução aquosa, com elevada concentração de 

sais, que imita as condições do Mar Morto, ideais para que uma pessoa flutue. Em um tanque 

desse tipo, foi realizado um experimento para verificar a flutuação de certos materiais, cujos 

dados obtidos são apresentados no quadro abaixo. 

 

Considere as seguintes afirmações com base nos dados do quadro acima. 

I - Se m1 = m2 então V2 > V1 

II - Se V2 = V3 então m2 > m3 

III- Se m2 > m1 então V1 = V2 

Quais estão corretas? 

 

(a) Apenas I. 

(b) Apenas III. 

(c) Apenas I e II. 

(d) Apenas II e III. 

(e) I, II e III. 

 

COMENTÁRIO:  A densidade do chumbo é maior que a densidade dos outro materiais. Sendo 

assim, o volume do bloco de chumbo é menor que o volume do bloco de borracha (d = m/V – 

densidade e massa são grandezas diretamente proporcionais e densidade e volume são 

grandezas inversamente proporcionais). 

 

 

(UFLA) Questão 10(#31285) Valor: 1,0 

Um estudante fez o seguinte experimento: colocou uma peça de metal, de massa igual a 

100 g, em uma proveta que já continha 5 mL de água. Após essa adição, houve o deslocamento 

da água, como mostra a figura. 



 

De acordo com os dados obtidos no experimento, o metal que compõe a peça de metal 

é 

 

(a) ouro (densidade aproximada de 20 g mL–1) 

(b) titânio (densidade aproximada de 5 g mL–1) 

(c) prata (densidade aproximada de 10 g mL–1) 

(d) zircônio (densidade aproximada de 7 g mL–1) 

 

COMENTÁRIO:  

Calcular a densidade do material. 

d = 100/5 

d = 20 g.mL – 1. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


