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QUESTÃO 50  
 
Uma bateria de carro é, basicamente, constituída de placas de chumbo metálico e placas de chumbo 
recobertas com dióxido de chumbo, em uma solução de ácido sulfúrico, que apresenta densidade igual 
a 1,3 g/mL e 49% em massa do ácido. A equação a seguir representa o funcionamento de uma bateria: 
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Considerando-se essas informações, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) a densidade da solução diminui no processo de recarga. 
b) o óxido PbO2 funciona como oxidante no processo de descarga. 
c) o pH da solução de uma bateria que está descarregando aumenta. 
d) a concentração da solução de ácido sulfúrico é igual a 6,5 mol/L. 
 

QUESTÃO 51  
 
Os extintores à base de espuma química são fabricados, utilizando-se bicarbonato de sódio e ácido 
sulfúrico. No interior do extintor, essas duas substâncias ficam separadas uma da outra. Para ser usa-
do, o extintor deve ser virado de cabeça para baixo, a fim de possibilitar a mistura dos compostos, que 
então reagem entre si, de acordo com a equação não balanceada: 
 
      NaHCO3(s)  +  H2SO4(aq)   →  Na2SO4(aq)  +    H2O(l)  +  CO2(g)  
O gás carbônico obtido é o responsável pela produção de uma espuma não inflamável, que auxilia no 
combate ao fogo. Considerando-se que a massa de bicarbonato de sódio utilizado no processo é igual 
a 336,0 g, o volume de gás carbônico produzido, nas CNTP, em litros, é igual a: 
 
a) 22,4 
b) 44,8 
c) 89,6 
d) 178,2  
 

QUESTÃO 52  
 
À temperatura ambiente, o éter etílico evapora mais rapidamente do que a água. Sendo assim, pode-se 
concluir que, em relação à água, o éter etílico apresenta: 
 
a) temperatura de ebulição mais elevada. 
b) maior pressão de vapor. 
c) ligações intermoleculares mais fortes. 
d) configuração geométrica menos simétrica. 
 

QUESTÃO 53  
 
Numa solução aquosa, o produto da concentração do íons hidrônios pela concentração dos íons hidro-
xilas é sempre igual a 10−14. Qual é a concentração de íons hidroxilas numa solução aquosa que con-
tém 10−2 mol L−1 de ácido clorídrico? 
 
a) 10−16 mol L−1. 
b) 10−12 mol L−1. 
c) 10−2 mol L−1. 
d) 102 mol L−1. 
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PROVA DE QUÍMICA II 

 
 

QUESTÃO 47  
 
A amônia é uma substância importante, que possui várias aplicações na área da refrigeração, da lim-
peza ou dos fertilizantes. O equilíbrio representativo da formação da amônia é: 
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É CORRETO afirmar que esse equilíbrio será deslocado no sentido da formação da amônia se: 
 
a) a temperatura for aumentada. 
b) a pressão for diminuída. 
c) um catalisador for adicionado. 
d) a concentração de hidrogênio for aumentada. 
 

QUESTÃO 48  
 
Sejam dados os seguintes potenciais padrão de redução: 
 
Zn2+ + 2 e−  →  Zn(s)  E° = -0,76V 

Fe2+ + 2 e−  →  Fe(s)  E° = -0,44V 

Pb2+ + 2 e−  →  Pb(s) E° = -0,13V 

Cu2+ + 2 e−  →  Cu(s) E° = +0,34V 
 
É CORRETO afirmar que acontecerá uma reação eletroquímica se um eletrodo de: 
 
a) cobre for mergulhado numa solução de sulfato de ferro. 
b) ferro for mergulhado numa solução de sulfato de zinco. 
c) chumbo for mergulhado numa solução de sulfato de ferro. 
d) zinco for mergulhado numa solução de sulfato de chumbo. 
 

QUESTÃO 49  
 
A serotonina é uma substância reguladora do sistema nervoso, 
tendo a ver com o sono, a percepção sensorial e a regulação da 
temperatura corporal. Observe sua fórmula estrutural ao lado.  
 
É CORRETO afirmar que a serotonina apresenta: 
 
a) fórmula molecular igual a  C10H11N2O. 
b) as funções fenol e amida. 
c) um caráter anfótero. 
d) dois anéis aromáticos. 


