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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - QUÍMICA

01 O Ferro (Fe) é um elemento que faz parte da constituição de algumas ligas metálicas encontradas nas edificações e no nosso
cotidiano. Na natureza, pode ser encontrado em minérios nas suas formas catiônicas, Fe2+ e Fe3+. Com relação as espécies
destacadas, analise as afirmativas abaixo.
I. As espécies Fe2+ e Fe3+ apresentam diferentes quantidades de partículas positivas em seu núcleo.
II. A espécie Fe2+ apresenta na sua configuração eletrônica do estado fundamental, dois elétrons em sua camada de valência.
III. O raio iônico do Fe2+ é maior que o raio iônico do Fe3+.

É(são) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) apenas I.
b) apenas III.
c) apenas II e III.
d) apenas I e III.
e) I, II e III.

02 O timerosal e o roxarsone são compostos que apresentam toxicidade em sistemas biológicos, além de serem poluidores
ambientais. O timerosal já foi utilizado como princípio ativo do Merthiolate e o roxarsone era empregado na engorda de frangos e
porcos, mas a utilização desses compostos para essas finalidades está proibida no Brasil. As estruturas químicas do timerosal (1)
e do roxarsone (2) são:

Os possíveis efeitos tóxicos e o impacto ambiental do timerosal (1) e da roxarsone (2) estão associados à presença, na estrutura
dos compostos, de

a) enxofre e arsênio.
b) mercúrio e arsênio.
c) sódio e grupo nitro.
d) enxofre e grupo fenol.
e) mercúrio e grupo nitro.

03 O mercúrio é um elemento químico que apresenta como temperaturas de fusão -38 °C e de ebulição, 357 °C. Forma liga metálica
facilmente com muitos outros metais, como o ouro ou a prata, produzindo amálgamas. Sobre o mercúrio é correto afirmar que:

a) Forma uma mistura heterogênea na produção de amálgamas com ouro.
b) apresenta 80 elétrons e 80 nêutrons.
c) encontra-se no estado líquido na temperatura ambiente (24 °C).
d) localiza-se no quinto período da tabela periódica
e) apresenta distribuição eletrônica [Xe] 6s2 4f14 4d10.

Dado: 1 pm equivale a 10-12 m
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04 O raio iônico é a grandeza que mede o tamanho dos íons. Conhecer o raio dos íons auxilia na análise da energia reticular dos
cristais iônicos, na compreensão da seletividade dos canais iônicos das membranas celulares e na interação dos íons em sítios
específicos de enzimas.

Considerando os íons Ca+2 , Cl- , K+ e Mg2+ , a alternativa que melhor associa esses íons aos valores de raios iônicos é

a)

b)

c)

d)

05 Dependendo do pH do solo, os nutrientes nele existentes podem sofrer transformações químicas que dificultam sua absorção
pelas plantas. O quadro mostra algumas dessas transformações, em função do pH do solo.

Para que o solo possa fornecer todos os elementos citados na tabela, o seu pH deverá estar entre
a) 4 e 6.
b) 4 e 8.
c) 6 e 7.
d) 6 e 11.
e) 8,5 e 11.

A tabela periódica classifica os elementos químicos em períodos (faixas horizontais) e grupos (faixas verticais). Essa classificação
mostra que elementos químicos podem apresentar propriedades físicas e químicas similares ou completamente diferentes em
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função de sua localização na tabela periódica. Uma observação mais detalhada da charge, se inclinada a 90◦ à direita, permite
remeter a uma tabela periódica, pois indivíduos que fazem uso de celular apresentam comportamentos diferentes em relação ao
indivíduo que está lendo o livro.

De acordo com a imagem, foram atribuídas algumas letras escolhidas arbitrariamente, mas que não correspondem aos símbolos
dos elementos químicos na tabela periódica.
Sobre os conhecimentos acerca da classificação e propriedade periódica dos elementos e em consonância com a imagem,
assinale a alternativa correta.
a) Se os indivíduos designados pelas letras A e X representam, respectivamente, Ca (Z = 20) e Sr (Z = 38), então o número de

elétrons na camada de valência é diferente para os dois elementos químicos.
b) Se o indivíduo designado pela letra F, que está lendo o livro, também faz uso de celular, então este elemento comportase

como um gás nobre.
c) Se os indivíduos designados pelas letras G e D representam, respectivamente, Cℓ (Z = 17) e Br (Z = 35), então D é maior e

possui menor eletronegatividade que G.
d) Se os indivíduos designados pelas letras M e P representam, respectivamente, Cr (Z = 24) e Mn (Z = 25), então o número de

elétrons na camada de valência é o mesmo para os dois elementos químicos.
e) Se os indivíduos designados pelas letras J e Y representam, respectivamente, Sn (Z = 50) e Sb (Z = 51), então J é menor e

possui menor eletropositividade que Y.

07  O planeta B possui sua própria tabela periódica, sendo que uma parte dela está representada na Figura 1. As propriedades
periódicas no planeta B seguem as mesmas tendências observadas na Terra.

Com base nas informações acima, analise as proposições.

I. O elemento Z possui raio atômico maior que Q.
II. A ordem de eletronegatividade no segundo período é Z<A<D.
III. O elemento L possui uma eletronegatividade maior que T.
IV. O maior raio atômico, nessa parte da tabela periódica, é o de Q.
V. O elemento X é menos eletronegativo que T.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras
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08  Em um local de alta umidade, colocou-se um pedaço de uma substância simples, metálica na palma da mão. Conforme mostrado
na figura abaixo, olha o que aconteceu após um tempinho...

Esse fenômeno exemplifica

a) o derretimento de uma liga de gálio à baixa temperatura.

b) a influência da umidade no derretimento do potássio metálico.

c) a fusão do mercúrio por causa do fornecimento de energia térmica pela mão.

d) a formação de uma solução de mercúrio, tendo o suor como solvente.

e) o baixo ponto de fusão do gálio, quando comparado a outros metais.

09  Em um jogo desenvolvido para avaliar o conhecimento de alunos a respeito dos elementos químicos, o objetivo é ligar os
símbolos de elementos para formar uma figura. Para isso, são fornecidas instruções, como: conecte um elemento metálico de
transição presente na liga mais utilizada pela construção civil com o halogênio mais reativo da Classificação Periódica.

Considerando o quadro e seguindo a instrução fornecida, devem ser conectados os elementos
a) ferro e flúor.
b) alumínio e cloro.
c) ferro e cloro.
d) alumínio e flúor.
e) carbono e flúor.
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10  Umaficcionado do seriado TBBT, que tem como um dos principais bordões a palavra Bazinga, comprou uma camiseta alusiva a
essa palavra com a representação dos seguintes elementos.

Em relação a esses elementos, considere as afirmações abaixo.

I - Zinco apresenta raio atômico maior que o bário.

II - Zn2+ e Ga3+ são isoeletrônicos.

III - Bário é o elemento que apresenta menor potencial de ionização.

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.


