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Reposta: 70

01. Incorreta. Ferroso é o íon Fe+2 e sulfato é o íon SO4
–2. Logo a fórmula é Fe+2SO4

–2 = FeSO4 
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. O átomo central é o enxofre que forma duas ligações normais simples com o oxigênio e duas 

coordenadas ou dativas com oxigênio. Ex.:

 

16. Incorreta.
 FeSO4  Fe = 1 . 56 = 56
      S = 1 . 32 = 32
      O = 4 .16 = 64
      152 g → 56g
      143 mg →  x             x= 52,48mg 
32. Incorreta. A ligação predominante é iônica. Íon ferroso (cátion), íon sulfato (ânion).
64. Correta. Cátion tem raio menor que átomo neutro, que é menor que ânion.
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Resposta: 69

01. Correta. A molécula do triptofano apresenta carbono quiral, assim possui os enantiômeros e forma o racêmico.
02. Incorreta. Apresenta função amida , éter e amina secundária.
04. Correta. Os carbonos com simples ligações são híbridos sp3.
08. Incorreta. Cada composto apresenta quatro ligações pi entre átomos de carbono. 
16. Incorreta. A molécula do triptofano apresenta as funções ácido e amina.
32. Incorreta. Não apresenta carbono quiral. 
64. Correta. 
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Resposta: 33

01. Correta.
02. Incorreta. São produzidos 0,5 mol de O2 = 11,2 L nas CNTP, enquanto que é formado 1 mol de H2 = 22,4 L 

nas CNTP.
04. Incorreta. A eletrólise é um processo não espontâneo e a eletricidade promove a reação química. 
08. Incorreta. Eletrólise é um processo não espontâneo, portanto ∆E0 é menor que zero, negativo. 
16. Incorreta. O ânodo da eletrólise perde elétrons para o gerador (bateria), ficando o eletrodo positivo, que atrai 

o ânion oxigênio, forçando a retirada de elétrons, portanto fazendo a oxidação do íon oxigênio.
32. Correta. O cátodo recebe elétrons na eletrólise.
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Resposta: 92

01. Incorreta. A interação que acorre com as moléculas de água é do tipo pontes de hidrogênio.
02. Incorreta. As moléculas de água possuem afinidade com a parte polar.
04. Correta. A parte polar do sal é solúvel em água, enquanto a parte apolar é solúvel na gordura.
08. Correta. Prop (três carbonos), an (simples ligações) e triol (três OH) propano-1,2,3-triol.  
16. Correta. A extremidade da cadeia referente ao grupo funcional apresenta ligação iônica, caracterizando a 

parte polar do composto  e a cadeia carbônica a parte apolar.
32. Incorreta. A parte polar do sal interage com a água, enquanto a parte apolar interage com a gordura .
64. Correta. A formação do sabão é um processo denominado de saponificação (hidrólise alcalina), que nesse 

caso ocorre entre o ácido dodecanoico e o hidróxido de sódio, formando o sal.
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Resposta: 21

01. Correta.
02. Incorreta. Ao diluir 10 vezes a solução, o Ph aumenta 10 vezes e vai para 4.
04. Correta.
08. Incorreta. Se o refrigerante ficar aberto, o gás carbônico escapará, diminuindo a concentração de ácido 

carbônico.
16. Correta.
32. Incorreta. A mistura café com leite tem caráter ácido.
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Resposta: 20

01. Incorreta. As pontes de hidrogênio ocorrem entre os oxigênios da carbonila com os hidrogênios, sendo assim 
entre adenina e timina observam-se duas pontes de hidrogênio.

02. Incorreta. Os hidrogênios estabelecem ligações de hidrogênio com a carbonila. 
04. Correta. As ligações são covalentes devido ao compartilhamento de elétrons, sendo os compostos de natu-

reza molecular.
08. Incorreta. As aminas se caracterizam por apresentarem pares de elétrons disponíveis, sendo assim recep-

tores de H+.
16. Correta. A ponte de hidrogênio ocorre entre o hidrogênio e a carbonila dos grupos funcionais, assim ocorrem 

três pontes de hidrogênio entre a citosina e a guanina.
32. Incorreta. As pontes de hidrogênio ocorrem entre o oxigênio da carbonila com os hidrogênios ligados no 

nitrogênio.
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Resposta: 17

01. Correto. Em composto com grupos funcionais de ácido e (apresenta caráter ácido), quando dissociado em 
meio aquoso, a solução apresentara pH ácido( pH menor que 7), liberando H+ em solução.

02. Incorreto. O ibuprofeno é praticamente insolúvel em água por apresentar um caráter apolar acentuado (ca-
deia longa formada por carbonos e hidrogênios), justificando então a sua maior solubilidade em compostos 
apolares como os lipídeos.

04. Incorreto. O dexclorfeniramina apresenta caráter de base devido ao par de elétrons disponíveis nos átomos 
de nitrogênio.

08. Incorreto. Os compostos solúveis em água possuem a capacidade de interagir com a água através de pontes 
de hidrogênio, e não forças de London.  

16. Correto. Os dois compostos apresentam carboxila, o que caracteriza grupo funcional de ácido orgânico.
32. Incorreto. O ácido acetilsalicílico realiza com a molécula da água pontes de hidrogênio, tornando esse com-

posto mais solúvel em água. 
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Resposta: 37

01. Correta. O mecanismo da enzima se inicia quando ela se liga ao reagente mais propriamente conhecido 
como substrato da reação.

02. Incorreta. O substrato da lactase é a lactose.
04. Correta. As enzimas atuam no organismo como catalisadores diminuindo, a energia de ativação.
08. Incorreta. O pH pode interferir na atividade de uma enzima alterando o padrão de cargas de determinado 

sítio ativo ou catalítico.
16. Incorreta. A tripsina é uma enzima que age nas proteínas que se encontram no quimo, que dilacera as fibras 

musculares da pepsina, que as quebra em proteínas mais simples dentro do intestino.
32. Correta. Acelera a velocidade e a transformação das moléculas agindo como catalisador.  
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Resposta: 35

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. A solução de cloreto de sódio é eletrolítica, pois o sal é um composto iônico.
08. Incorreta. A massa molar do zinco é maior que a massa molar do oxigênio. Como a proporção é 1:1, a massa 

do zinco é maior.
16 Incorreta.      10g  ______ 100 Ml
                X _______ 250 Ml                   x =  25 g
32. Correta.
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Resposta: 05

01. Correta.
02. Incorreta. A concentração deverá ser maior para ocorrer a transferência
04. Correta. 
08. Incorreta. O princípio é igual ao da osmose.
16. Incorreta. Se as concentrações forem iguais, as soluções serão isotônicas e não ocorre a transferência de 

íons citada.


