
www.youtube.com/quifacil 
 

Lista de Exercícios – Soluções (Concentração Comum) 

 

01 - (FGV SP)    
A cachaça é um produto genuinamente brasileiro reconhecido internacionalmente e 
registrado na Organização Mundial de Comércio. A produção artesanal, com a utilização de 
alambiques de cobre, atinge 300 milhões de litros por ano. Os apreciadores avaliam que o 
produto artesanal tem melhor qualidade e sabor do que o produzido em alambiques de aço 
inoxidável; entretanto a cachaça artesanal apresenta o teor de cobre residual que deve 
obedecer o limite máximo de 5 mg/L. 

(http://www.scielo.br/pdf/qn/v32n4/v32n4a04.pdf. Adaptado) 
 

A quantidade máxima de cobre, em quilogramas, que pode ser encontrada no volume 
considerado de cachaça artesanal produzida durante um ano no Brasil e que respeita o 
limite máximo de cobre nessa bebida é 

 
a) 1,5 102. 
b) 1,5 103. 
c) 1,5 104. 
d) 1,5 105. 
e) 1,5 106. 

 
02 - (ENEM)    
O quadro apresenta o teor de cafeína em diferentes bebidas comumente consumidas pela 
população. 

 

 
 

Da análise do quadro conclui-se que o menor teor de cafeína por unidade de volume está 
presente no 

 
a) café expresso. 
b) café filtrado. 
c) chá preto. 
d) refrigerante de cola. 
e) chocolate quente. 

 
03 - (FURG RS)        

Observe a tabela que contém dados sobre os níveis máximos de contaminação por íons 
metálicos em água potável: 

 
Íon metálico       Concentração máxima 
Contaminante          tolerada (mg/L) 
    As+3                     0,05 
    Ba+2                     1,0 
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    Cd+2                     0,01 
    Na+1                     160,0 
    Hg+2                     0,002 
 
O íon metálico mais tóxico é 
a) As+3 
b) Ba+2 
c) Cd+2 
d) Na+1 
e) Hg+2 

 
04 - (UFG GO)        

As instruções da bula de um medicamento usado para reidratação estão resumidas no 
quadro, a seguir. 
Modo de usar: dissolva o conteúdo do envelope em 500 mL de água. 

          
Composição: cada envelope contém  
cloreto de potássio                         75 mg 
citrato de sódio diidratado            145 mg 
cloreto de sódio                             175 mg 
glicose                                            10 g 
 
 
a)   Calcule a concentração de potássio, em mg/L, na solução preparada segundo as instruções 

da bula. 
b)   Quais são as substâncias do medicamento que explicam a condução elétrica da solução do 

medicamento? Justifique   sua resposta 
 

05 - (FUVEST SP)        
Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão ―diet‖ e outra na versão 
comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido (300 mL) e têm a mesma massa 
quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma 
diferença: a versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão ―diet‖ 
não contém açúcar (apenas massa desprezível de um adoçante artificial). Pesando-se duas 
latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados: 

 
     amostra                                    massa (g) 
lata com refrigerante comum     331,2 
lata com refrigerante ―diet‖  316,2 
 

Por esses dados, pode-se concluir que a concentração, em g/L, de açúcar no refrigerante 
comum é de, aproximadamente, 

a) 0,020 
b) 0,050 
c) 1,1 
d) 20 
e) 50 

 
06 - (UFAC)        

Em um recipiente A temos 40g de NaOH, em 2L (L = litros)  de solvente. No recipiente B 
temos 60g de NaOH, em 2L  de solvente. Qual a concentração da solução final?   
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a) 20g/L            
b) 30g/L                   
c) 10g/L                  
d) 25g/L                   
e) 15g/L 

 
07 - (UFTM MG)        

O mercado de alimentos light não se restringiu aos pães, iogurtes e refrigerantes. Hoje em 
dia, encontra-se a versão light em diversos produtos alimentícios e até mesmo em açúcar e 
sal. O termo light refere-se à diminuição de nutrientes energéticos. O sal light contém NaCl, 
KCl, antiumectantes e pequenas quantidades de KIO3, enquanto que o sal comum contém 
cloreto de sódio, aditivos e igual proporção de iodato de potássio. O termo light, para o sal 
light, deve-se 

a) ao não uso de aditivos. 
b) ao uso de antiumectantes. 
c) à menor concentração de iodo. 
d) à menor concentração de sódio. 
e) à menor concentração de potássio. 

 
08 - (UFMG)        

O Ministério da Saúde estabelece os valores máximos permitidos para as concentrações de 
diversos íons na água destinada ao consumo humano. Os valores para os íons Cu2+ (aq) e 
F– (aq) estão apresentados nesta tabela: 

     Íon           Cu2+(aq)   F-(aq) 
mol/L      3,0 . 10-5               8,0 . 10 -5    

Um volume de 1 000 L de água contém 3,5 x 10–2 mol de CuF2 (aq).  
Considerando-se a concentração desse sistema, é CORRETO afirmar que  

a) apenas a concentração de Cu2+ (aq) ultrapassa o valor máximo permitido. 
b) apenas a concentração de F–(aq) ultrapassa o valor máximo permitido. 
c) as concentrações de Cu2+ (aq) e F–(aq) estão abaixo dos valores máximos permitidos. 
d) as concentrações de Cu2+ (aq) e F –(aq) ultrapassam os valores máximos permitidos. 

 
09 - (UNISC RS)    
Qual a concentração em g L–1 de uma solução resultante da dissolução de 50 gramas de 
NaCl para um volume final de 200 mL? 

 
a) 0,25 g L–1  
b) 25 g L–1 
c) 250 g L–1 
d) 4 g L–1 
e) 0,4 g L–1  

 
10 - (PUC Camp SP)    
A decomposição da matéria orgânica em águas naturais devolve ao ambiente nutrientes 
como o fósforo em sua condição mineral, que se apresenta na forma de fosfato, PO4

3–. 
Esse nutriente, para que não cause eutrofização, deve estar na concentração máxima de 2,5 

x 10
2 mg/L em fósforo, P. Isso corresponde a uma concentração de fosfato, PO4

3– em 
mol/L, de aproximadamente, 

 
Dados: 
Massas molares (g/moL): 
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O = 16 
P = 31 
 
a) 5 x 10–6 
b) 1 x 10–6 
c) 8 x 10–7 
d) 5 x 10–7 
e) 1 x 10–7 

 
11 - (IFRS)    
Atletas de alto nível, após treinos ou provas muito desgastantes, costumam ingerir bebidas 
isotônicas. Esses produtos não são refrigerantes e devem ser utilizados por pessoas após 
um longo desgaste físico, para repor perdas decorrentes da prática do esporte. 
A tabela abaixo apresenta dados de rótulos de isotônicos. 

 

 
Disponível em:< http://isotonicos-ufrj.blogspot.com.br/> 

Acesso em: 10 agos. 2016. 
 

Analisando os dados comparativos fornecidos na tabela, é correto afirmar que 
 
a) todos os isotônicos presentes na tabela fornecem a mesma massa de íons potássio para um 

mesmo volume. 
b) a massa de íons cloreto no isotônico Gatorade é maior do que no isotônico Marathon. 
c) o ingrediente que fornece energia ao atleta é o carboidrato que está presente nas mesmas 

massas em todos os isotônicos citados. 
d) o isotônico Energil C apresenta a menor massa de potássio por unidade de volume 

ingerida. 
e) a massa de sódio do isotônico Sport Drink é muito superior a dos demais isotônicos, por 

unidade de volume ingerida. 
 
12 - (IFPE)    
As bicicletas utilizadas nos jogos Paralímpicos podem ter em sua composição diferentes 
tipos de ligas férricas, fibra de carbono, titânio, alumínio, de forma a dar resistência e 
leveza. Sobre esses componentes, é correto afirmar que 

 

 
 
a) o alumínio é um metal alcalino de grande resistência. 
b) o titânio é um metal de transição leve e resistente, pouco corrosivo. 
c) a fibra de carbono é formada de carbono na forma alotrópica de diamante, por isso é 

resistente. 
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d) um dos isótopos do alumínio tem número de massa 27, portanto tem o mesmo número de 
elétrons. 

e) nas ligas metálicas com ferro, esse elemento muda seu número atômico. 
 
13 - (UERJ)    
Na análise de uma amostra da água de um reservatório, verificou-se a presença de dois 
contaminantes, nas seguintes concentrações: 

 

0,40metanal

0,39benzeno

(mg/L) ãoConcentraçteContaminan

 

 
Em análises químicas, o carbono orgânico total é uma grandeza que expressa a 
concentração de carbono de origem orgânica em uma amostra. 
Assim, com base nos dados da tabela, a concentração de carbono orgânico total na amostra 
de água examinada, em mg/L, é igual a: 

 
a) 0,16 
b) 0,36 
c) 0,52 
d) 0,72 

 
14 - (IFSP)    
Um pesquisador tem a disposição quatro frascos com a mesma substância. No frasco I, há 
um quarto de litro dessa substância; no frasco II, há um quinto de litro dessa substância; no 
III, há um oitavo de litro dessa substância; e no frasco IV há um décimo de litro da 
substância.  
Se ele utilizar os dois frascos que mais contêm dessa substância, ele terá utilizado, ao todo: 

 
a) dois nonos de litro. 
b) dois dezoito avos de litro. 
c) nove vinte avos de litro. 
d) nove quarenta avos de litro. 
e) um nono de litro. 

 
15 - (UEG GO)    
Considere 5 L de uma solução aquosa contendo 146 g de cloreto de sódio que será 
utilizada como solução de partida para outras de mais baixa concentração. Uma quantidade 
de 2 mL dessa solução contém uma massa de soluto, em miligramas, de aproximadamente 

 
a) 3 
b) 29 
c) 58 
d) 73 
e) 292 

 
16 - (UFU MG)    
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Disponível em http://www.acessa.com/saude/arquivo/noticias/2016/01/23-vai- 

viajar-deixe-sua-casa-livre-dos-focos-mosquito-dengue/foto.jpg 
 

A figura mostra os diferentes procedimentos que devem ser adotados para evitar a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, febre zika e 
chicungunha. Além dessas ações, é importante a adição de substâncias químicas para 
eliminar os focos da doença. Entre essas substâncias, o sal de cozinha (NaCl), adicionado 
em água parada que não seja de consumo, é bastante eficiente, na proporção a seguir: 

 
 
Sobre o ataque à proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

 
a) limpar a bandeja coletora de água do ar condicionado implica deixá-la com água limpa, sem 

adição de produtos químicos. 
b) colocar areia nos pratos das plantas tem pouca eficiência, pois mesmo na areia úmida o 

mosquito irá depositar seus ovos. 
c) pode-se adicionar cloreto de sódio à água até a concentração mínima de 0,34 mol/L, ou 

mesmo adicionar água sanitária comercial. 
d) recolher o lixo é uma forma ineficiente de combate, pois, para a deposição de seus ovos, o 

mosquito prefere ambientes limpos. 
 
17 - (PUC RS)    
Analise as informações e a tabela a seguir.  
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―A toxicologia é a ciência que estuda as substâncias tóxicas ou venenosas e sua capacidade 
de interferir em organismos vivos, sejam eles plantas ou animais [...] Um parâmetro 
importante em toxicologia é a chamada dose letal 50 (DL50), definida como a quantidade 
de uma substância química que, quando administrada em uma única dose por via oral, 
expressa em massa da substância por massa de animal [...], produz a morte de 50% dos 
animais dentro de um período de observação.‖  
L.C.F. Pimentel et al., O inacreditável emprego de produtos químicos perigosos no 
passado, Química Nova 29, 2006, 1138-49, (adaptado). 

 

 
 

De acordo com as informações acima, em relação a ratos, é correto afirmar:  
 
a) A nicotina é 3000 vezes mais tóxica do que a dioxina.  
b) Ingerindo 0,1 mol de sulfato de cobre, um rato de 100 g provavelmente não morreria.  
c) Um gole de solução 0,1 g/L de sulfato de cobre é mais perigoso do que igual volume de 

solução 10 g/L de nicotina.  
d) O sulfato de cobre é mais tóxico do que a dioxina.  
e) A ingestão de uma dose de 60 mg de nicotina por um rato de 100 g seria fatal. 

 
18 - (PUC RJ)    
Considere as seguintes informações:  

 
I. A quantidade de sais dissolvidos no Mar Morto é da ordem de 40   109 ton.  
II. O volume de água no Mar Morto é 122   109 m3 com os sais dissolvidos.  
III. A massa de 1,00 L de água do Mar Morto é 1,24 kg.  
IV. A massa de 1,00 L de água doce é 1,03 kg.  
 
a) Calcule a concentração de sais dissolvidos, em g/L, nas águas do Mar Morto.  
b) Calcule o volume de água do Mar Morto que tem massa equivalente à de 1,00 L de água 

doce. 
 
19 - (ENEM)  

A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por isso é utilizada 
como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior 
a 1,0 mg/L. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem 
desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço 
intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 
60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via 
intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo 
adulto, com volume sanguíneo total de 5,0 L, será submetido a um tratamento com solução 
injetável desse medicamento. 
Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse 
indivíduo, pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo 
anticoagulante? 
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a) 1,0 mL.  
b) 1,7 mL.  
c) 2,7 mL. 
d) 4,0 mL.  
e) 6,7 mL. 

 
20 - (ENEM)    

A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão 
incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a 
poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam 
sua concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 0,14 mg/L para água subterrânea. A 
quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 
500 g de solo e 100 mL de água, conforme apresentado no quadro. 

 

 
 

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a) 
 
a) solo I. 
b) solo II. 
c) água I. 
d) água II. 
e) água III. 

 
21 - (UNICAMP SP)    
Prazeres, benefícios, malefícios, lucros cercam o mundo dos refrigerantes. Recentemente, 
um grande fabricante nacional anunciou que havia reduzido em 13 mil toneladas o uso de 
açúcar na fabricação de seus refrigerantes, mas não informou em quanto tempo isso 
ocorreu. O rótulo atual de um de seus refrigerantes informa que 200 ml do produto 
contêm 21g de açúcar. Utilizando apenas o açúcar ―economizado‖ pelo referido fabricante 
seria possível fabricar, aproximadamente, 

 
a) 124 milhões de litros de refrigerante. 
b) 2,60 bilhões de litros de refrigerante. 
c) 1.365 milhões de litros de refrigerante. 
d) 273 milhões de litros de refrigerante. 

 
22 - (ENEM)    

Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são gerados 
cerca de 18 L de vinhaça que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já 
que contém teores médios de nutrientes N, P e K iguais a 357 mg/L, 60 mg/L e 2 034 
mg/L, respectivamente. 

SILVA, M. A. S.; GRIEBELER, N. P.; BORGES, L. C. Uso de vinhaça e impactos nas 
propriedades do solo e lençol freático. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e  

Ambiental, n. 1, 2007 (adaptado). 
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Na produção de 27 000 L de etanol, a quantidade total de fósforo, em kg, disponível na 
vinhaça será mais próxima de 

 
a) 1. 
b) 29. 
c) 60. 
d) 170. 
e) 1 000. 

 
23 - (FUVEST SP)    
Águas que apresentam alta concentração de íons Ca2+ ou Mg2+ dissolvidos são chamadas de 
―águas duras‖. Se a concentração total desses íons for superior a 100 mg/L, tais águas não 
podem ser utilizadas em tubulações de máquinas industriais, devido à obstrução dos tubos 
causada pela formação de sais insolúveis contendo esses íons. Um químico deverá analisar 
a água de uma fonte, isenta de íons Mg2+, mas contendo íons Ca2+, para verificar se é 
adequada para uso em uma indústria. Para tal, uma amostra de 200 mL de água dessa fonte 
foi misturada com uma solução de carbonato de sódio (Na2CO3), em quantidade suficiente 
para haver reação completa. O sólido formado foi cuidadosamente separado, seco e 
pesado. A massa obtida foi 0,060 g. 

 
a) Escreva a equação química, na forma iônica, que representa a formação do sólido. 
b) A água analisada é adequada para uso industrial? Justifique, mostrando os cálculos. 

 
 
24 - (FUVEST SP)    
O Canal do Panamá liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Sua travessia é feita por navios de 
carga genericamente chamados de ―Panamax‖, cujas dimensões devem seguir determinados 
parâmetros, para não causar danos ao Canal ou à própria embarcação. Considere um 
Panamax em forma de um paralelepípedo reto-retângulo, com 200 m de comprimento e 30 
m de largura. Quando esse navio, carregado, ainda está no mar do Caribe, no Oceano 
Atlântico, seu calado, que é a distância entre a superfície da água e o fundo do casco, é de 
10 m. O calado varia conforme a densidade da água na qual o navio está navegando, e essa 
densidade, por sua vez, depende da concentração de cloreto de sódio na água. O gráfico 
acima apresenta a variação da densidade da água do mar, a 25 ºC, em função da 
concentração de NaCl, em mol/L. 

 

 
 
a) Calcule a massa de água deslocada por esse navio, quando ainda está no mar do Caribe, 

sabendo que a concentração de cloreto de sódio nesse mar é 35 g/L. 
A concentração salina no interior do Canal é menor do que no mar do Caribe, pois o Canal 
é alimentado por um grande lago de água doce. 
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b) Considerando que a densidade da água no interior do Canal é 1,0 g/mL e que o calado 
máximo permitido no interior do Canal é de 12 m, o Panamax citado poderá cruzar o 
Canal em segurança? Explique, mostrando os cálculos. 

 
Note e adote: 
massa molar (g/mol) NaCl ..... 58 
temperatura média da água do mar do Caribe ..... 25 ºC 

 
25 - (IFSC)    
As informações a seguir foram retiradas do rótulo de uma garrafa de água mineral de 
500mL. 

 

 
 

Considerando-se essas informações e seus conhecimentos, assinale no cartão-resposta a 
soma da proposição(ões) CORRETA(S). 

 
01. Uma garrafa dessa água mineral contém 22,10 mg de bicarbonato. 
02. Na tabela anterior, encontram-se informações referentes a um metal de transição. 
04. Uma pessoa que ingere um copo de 300 mL dessa água está consumindo 0,012 mg de 

fluoreto. 
08. O cálcio presente nessa água está na forma catiônica. 
16. Dividindo-se o conteúdo dessa garrafa em duas partes, cada parte apresentará concentração 

de cloreto igual a 1,465 mg/L. 
32. Os íons fluoreto presentes nessa água apresentam o octeto incompleto. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 26 
  
 
A pelagem das preguiças parece ser realmente um bom meio de cultura de algas. Tem estrias e fissuras e, ao 
contrário do pelo de outros mamíferos, absorve água. Além de fornecer um despiste cromático para os 
mamíferos, as algas talvez sejam uma pequena fonte extra de nutrientes que seriam absorvidos por difusão 
pela pele das preguiças. Outras hipóteses ainda não testadas têm sido propostas para explicar essa estreita 
ligação entre algas e preguiças. As algas poderiam, por exemplo, produzir substâncias que deixariam os 
pelos com a textura mais apropriada para o crescimento de bactérias benéficas. Ou ainda produzir certos 
tipos de aminoácidos que absorveriam raios ultravioleta, ou seja, atuariam como protetores solares para as 
preguiças. 

(Adaptado: Revista Pesquisa Fapesp, junho de 2010, p. 61) 
 
26 - (PUC SP)  

Nutrientes como fosfato, 3
4PO  e nitrato, 

3NO , são determinantes na produtividade de 

lagos. Nesses ambientes, segundo a legislação pertinente, a concentração de 
3NO  é limitada 

até 10 mg.L–1. Para cada litro de água, a massa de nitrogênio máxima, em mg, permitida na 
forma de nitrato é, aproximadamente, 

 
Dados: 
Massas molares (g . mol–1): 
N = 14 
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O = 16 
 
a) 1,4 
b) 2,3 
c) 3,6 
d) 4,5 
e) 7,8 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 27 
  
 
O crescimento das cidades e a expansão de novos processos industriais associados às 
mudanças climáticas tornaram mais difícil o tratamento de água doce para o abastecimento 
de água potável. As estações captam a água doce e realizam o tratamento químico 
convencional pela adição sequencial de sulfato de alumínio Al2(SO4)3, carbonato de sódio 
Na2CO3 e gás Cl2. Com a adição dessas substâncias, a água torna-se potável de acordo com 
a legislação atual. No entanto, pesquisas recentes apontam a presença de fenolftaleína e dos 
herbicidas triclosan e atrazina em amostras de água de torneira em capitais brasileiras. Essas 
substâncias não podem ser removidas por meio do tratamento químico convencional e a 
presença delas na água potável é resultado da presença de dejetos industriais, agrotóxicos e 
remédios em rios e reservatórios, sobretudo por conta do adensamento populacional. O 
triclosan é um antisséptico presente em enxaguatórios bucais em uma concentração de 
0,3% (m/V). As estruturas moleculares da atrazina (A), da fenolftaleína (B) e do triclosan 
(C) são apresentadas a seguir. 
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27 - (UEL PR)  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre reações químicas que envolvem tratamento 
de efluentes, assinale a alternativa correta. 

 
a) A degradação da atrazina pode ser realizada por meio do processo Foto-Fenton, em que 

íons férricos (Fe3+) hidrolisam conforme reação (1) e, posteriormente, na presença de luz 
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UV, formam radicais hidroxil (HO) conforme reação (2). O radical hidroxil, altamente 
oxidante, é capaz de degradar a molécula de atrazina. Assim, sabendo que o Kps do 

Fe(OH)3 é de 4,0010–38, é recomendável realizar a reação de degradação em meio alcalino. 

(1) Fe3++ H2O    Fe(OH)2++ H+ 

(2) Fe(OH)2+ hν    Fe2++ HO 
b) Se cada indivíduo de uma população de 500 mil habitantes consome 5,00 mL diários de 

antisséptico e descarta em um reservatório de 1,00106 de litros, a concentração de 
triclosan em mg/L no reservatório será de 7,48 mg/L. 

c) A fenolftaleína também é um indicador ácido-base. Assim, sua mudança de cor ocorre 
quando essa molécula, dissociada em água, atinge o equilíbrio químico. 

d) As moléculas A, B e C possuem ligações sigma () e pi (), portanto pelo menos uma 
dessas moléculas possui carbono quiral. 

e) O triclosan é um herbicida pertencente à classe de compostos organoclorados. A 
porcentagem de átomos de cloro na fórmula estrutural do triclosan é de 30%. 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 28 
  
   

Não gostei da reunião de ontem na Casa do Couro. A reunião em si foi excelente, a 
melhor desde muito tempo. Todo mundo estava inspirado e tinindo, quem quis falar falou 
o que quis sem medo de desagradar; e quem achou que devia discordar discordou, também 
sem pensar em consequências. Foi uma reunião civilizada, se posso usar essa palavra que 
lembra tão comprometedoramente o tempo antigo. Não gostei foi de certas ocorrências 
marginais que observei durante os trabalhos, e que me deixaram com uma pulga na virilha, 
como dizemos aqui. 

Pensando nesses pequeninos sinais, e juntando-os, estou inclinado a concluir que muito 
breve não teremos mais reuniões na Casa do Couro. É possível mesmo que a de ontem 
fique sendo a última, pelo menos por algum tempo, cuja duração não posso ainda precisar. 
As ocorrências que observei enquanto meus companheiros falavam me levam a concluir 
que vamos entrar numa fase de retrocessos e rejeições semelhante àquela que precedeu o 
fim da Era dos Inventos. 

Notei, por exemplo, que os anotadores não estavam anotando nada, apenas fingiam 
escrever, fazendo movimentos fúteis com o carvão. Isso podia significar ou que já estavam 
com medo de ser responsabilizados pelo que escrevessem, ou que haviam recebido ordem 
de não registrar o que fosse dito na reunião. Também uns homens que nunca vi antes na 
Casa do Couro iam fechando sorrateiramente as janelas e fixando-as com uma substância 
pastosa que de longe me pareceu ser cola instantânea. 

Notei ainda que um grupo de indivíduos estranhos à Casa, espalhados pelo grande salão, 
contava e anotava os luzeiros, as estátuas, os defumadores, as esteiras, banquetas, todos os 
utensílios e objetos de decoração, como leiloeiros contratados para organizar um leilão. 

Não falei de minha suspeita a ninguém porque ultimamente ando muito cauteloso. Se 
me perguntarem por que tanta cautela, não saberei responder. Talvez seja faro, sexto 
sentido. A grande maioria do povo está como que enfeitiçada pelo Umahla, para eles é o 
Sol no céu e o Umahla na terra, julgam-no incapaz de transgredir qualquer dos 
Quatrocentos Princípios, baixados por ele mesmo quando tomou as rédeas depois de 
evaporar o Umahla antigo. Por isso acho melhor fazer de conta que penso como todo 
mundo, para poder continuar pescando e comendo o bom pacu, que felizmente ainda pula 
em nossos rios e lagos; o que não me impede de tomar precauções para não ser confundido 
com os bate-caixas de hoje; e na medida do possível pretendo ir anotando certas coisinhas 
que talvez interessem ao novo Umahla que há de vir, se eu gostar do jeito dele; mas vou 
fazer isso devagar, sem afobação nem imprudências, e sem alterar o meu sistema de vida. 
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Tanto que esta tarde vou pescar com meu irmão Rudêncio. Ele na certa vai me sondar 
sobre a reunião de ontem, e já armei minhas defesas. Rudêncio é meu irmão, pessoa 
razoavelmente correta e tudo mais, mas é casado com filha de Caincara e não devo me 
abrir com ele. Depois que ele casou só temos falado de pescarias, de comida — assunto 
que o deixa de olhos vidrados —, das festas que ele frequenta (das minhas não falo para 
não perder tempo ouvindo conselhos). 

Vale a pena contar como foi o casamento de Rudêncio. Joanda, hoje mulher dele, 
estudava plantas curativas e fazia longas expedições pelas matas e campos procurando 
ervas raras para suas experiências. Um dia ela se separou dos companheiros numa 
expedição à fronteira das Terras Altas, perdeu-se na mata e não voltou ao acampamento. 
Os companheiros esperaram, procuraram, desistiram. Dias depois apareceu um caçador 
dizendo que ela tinha sido raptada por um bando de Aruguas. 

O Caincara quis organizar uma expedição de resgate, chegou a reunir mais de cem 
voluntários, mas o Umahla vetou, e com boa razão. Estávamos empenhados na atração dos 
Aruguas, e uma expedição de resgate comandada por um Caincara violento estragaria o 
trabalho já feito. O Umahla preferia negociar. 

[...] 
(VEIGA, José J. Os pecados da tribo. 5. ed. Rio de Janeiro:  

Bertrand Brasil, 2005, p. 7-9. Adaptado.) 
 
28 - (PUC GO)    

O texto faz referência a uma ―Casa do Couro.‖ O processo de curtimento do couro, um 
subproduto da indústria pecuária, é considerado um dos maiores vilões contra a 
preservação ambiental, devido à utilização de grandes quantidades de água e produtos 
químicos potencialmente nocivos ao meio ambiente, como os sais de cromo, em especial o 
sulfato monobásico de cromo III, cuja fórmula molecular é Cr(OH)SO4. Para se ter uma 
ideia acerca da toxicidade do cromo, a Resolução n. 357/2005 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama), estabelece que as concentrações máximas de cromo que podem 
ser lançadas direta ou indiretamente em corpos de água são de 0,5 mg.L-1 para o cromo 
trivalente (Cr III) e 0,05 mg.L-1 para o cromo hexavalente (Cr VI). 

Considerando-se que foram lançados, após tratamento, 5 mil litros de solução contendo 
82,5 gramas de sulfato monobásico de cromo III, assinale a alternativa correta: 

 
a) O resíduo lançado apresenta um teor de Cr III bem abaixo daquele prescrito na Resolução 

do Conama, correspondente a aproximadamente 0,0165 mg de Cr III por litro de efluente. 
b) O resíduo lançado apresenta um teor de Cr III dentro da faixa permitida pela resolução, 

aproximadamente igual a 0,5 mg de Cr III por litro de efluente. 
c) O resíduo lançado apresenta um teor de Cr III acima daquele prescrito na Resolução do 

Conama, correspondente a aproximadamente 5,2 mg de Cr III por litro de efluente. 
d) O resíduo lançado não apresenta Cr III em sua composição, uma vez que o hidróxido de 

cromo é um produto insolúvel. 
 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 29 
  
   
As informações destacadas abaixo foram retiradas do rótulo de um refrigerante ―zero 
açúcar‖: 
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A água gaseificada apresenta o seguinte equilíbrio químico: 
 

CO2(aq) + 2 H2O(l)     HCO3
–(aq) + H3O

+(aq) 

 
E ainda estão presentes acidulantes utilizados para realçar o sabor e para inibir o 
desenvolvimento de microrganismos. Os acidulantes, comumente usados pela indústria 
alimentícia, são os ácidos cítrico (C6H8O7) e fosfórico (H3PO4). Para regular a acidez do 
meio usa-se o citrato de sódio (C6H7O7Na) e para substituir o açúcar usa-se o aspartame 
(C14H18N2O5) e o ciclamato de sódio (NaC6H12SNO3). 
 
29 - (UEPA)    
Sobre a presença do aspartame em 100 mL do refrigerante, é correto afirmar que a 
concentração desse adoçante no meio é: 

 
a) 0,0012 g/L 
b) 0,012 g/L 
c) 0,12 g/L 
d) 12,0 g/L 
e) 120,0 g/L 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 30 
  
   
A salinidade da água é um fator fundamental para a sobrevivência dos peixes. A maioria 
deles vive em condições restritas de salinidade, embora existam espécies como o salmão, 
que consegue viver em ambientes que vão da água doce à água do mar. Há peixes que 
sobrevivem em concentrações salinas adversas, desde que estas não se afastem muito das 
originais. 
Considere um rio que tenha passado por um processo de salinização. Observe na tabela 
suas faixas de concentração de cloreto de sódio. 

 

*0,6Z

0,5 -  0,4Y

0,2 - 0,1X

0,01 W

1)(mol.L

NaCl de ãoConcentraç
rio do Trecho

-




 

*isotônica à água do mar 
 
30 - (UERJ)    
Um aquário com 100 L de solução aquosa de NaCl com concentração igual a 2,1 g.L –1, 
será utilizado para criar peixes que vivem no trecho Z do rio. A fim de atingir a 
concentração mínima para a sobrevivência dos peixes, deverá ser acrescentado NaCl à 
solução, sem alteração de seu volume. 
A massa de cloreto de sódio a ser adicionada, em quilogramas, é igual a: 
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a) 2,40 
b) 3,30 
c) 3,51 
d) 3,72 
 
GABARITO 

 
1) Gab: B 

 
2) Gab: C 
 
3) Gab: E 
 
4) Gab:  
a)  C = 78,6 g/L 
b)  Cloreto de potássio, Citrato de sódio de diidratado e Cloreto de sódio. Todos são iônicos 

sofrendo dissociação em meio aquoso e, portanto, permitindo a condutividade de corrente 
elétrica. 
 
5) Gab: E  
 
Cálculo da massa do açúcar contida no refrigerante comum tendo em vista que a única 
diferença entre os refrigerantes é a presença do açúcar: 

m açúcar= 331,2  - 316,2  m açúcar= 15g  
Logo a concentração será de: C = 15 g açúcar/ 0,3 L refrigerante =50 g/L 
 
6) Gab: D 
 
7) Gab: D 
 
8) Gab: A 
 

9) Gab: C 
 

10) Gab: C 

 
11) Gab: D 

 
12) Gab: B 

 
13) Gab: C 

 
14) Gab: C 

 
15) Gab: C 

 
16) Gab: C 

 
17) Gab: E 
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18) Gab:  
a) 350 g/L 
b) V = 0,831 L ou 831 mL 

 
19) Gab: D 

 
20) Gab: B 

 
21) Gab: A 

 
22) Gab: B 

 
23) Gab: 
a) Equação química de formação do sólido é 

Ca2+(aq) + CO3
2–(aq)   CaCO3(s) 

b) A massa obtida de 0,060 g corresponde ao CaCO3(s) formado. A partir da equação química 
é possível determinar a massa de Ca2+(aq) existente em 200 mL da solução. 
Ca2+(aq) + CO3

2–(aq)   CaCO3(s) 
  1 mol         1 mol              1 mol 
  40 g                                    100 g 
    x                                     0,060 g 

g100

g060,0g40
x


  

x = 0,024 g  ou  24 mg 
Calculando-se a concentração de Ca2+(aq) na solução 

L/mg120
L2,0

mg24

v

m
c   

Portanto não pode ser utilizada em tubulações de máquinas industriais. 
 

24) Gab:  
a) 6,12   1010 g 
b) Considerando a mesma massa do navio "Panamax", quanto maior a densidade da solução, 

menor o volume de água deslocada, ou seja, o volume e a densidade são grandezas 
inversamente proporcionais: 
d   V = cte 
dA   VA = dB   VB  
dA   Abase   hA = dB   Abase   hB  
1,02 g/mol   10 m = 1,0 g/mL   hB  
hB = 10,2 m 
Como o calado máximo é de 12 m, o "Panamax" pode atravessar o canal. 
 

25) Gab: 12 
 

26) Gab: B 
 

27) Gab: B 
 

28) Gab: C 
 

29) Gab: C 
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30) Gab: B 


