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Lista Complementar – Química ( Prof.º Jairo) 

 

01. (INTEGRADO-RJ) O Fósforo Branco é usado na fabricação 
de bombas de fumaça. A inalação prolongada de seus vapores 
provoca necrose dos ossos. Já o Fósforo Vermelho, usado na 
fabricação do fósforo de segurança, encontra-se na tarja da 
caixa, e não no palito. Marque e opção correta: 
a) estas duas formas de apresentação do Fósforo são chamadas 
de formas alotrópicas; 
b) estas duas formas de apresentação do Fósforo são chamadas 
de formas isotérmicas; 
c) a maneira como o Fósforo se apresenta exemplifica o 
fenômeno de solidificação; 
d) o Fósforo se apresenta na natureza em duas formas 
isobáricas; 
e) a diferença entre as duas formas do Fósforo é somente no 
estado físico. 
 

02. Bronze, "gelo seco" e diamante são, respectivamente, 
exemplos de: 
a) Mistura, substância simples e substância composta 
b) Mistura, substância composta e substância simples 
c) Substância composta, mistura e substância simples 
d) Substância composta, substância simples e mistura 
e) Substância simples, mistura e substância composta 
 

03. (UFMT - MODIFICADO - MODELO ENEM) - Em 1974, Mário 
J. Molina e F. Sherwood Rowland lançaram uma ideia explosiva: 
baseados em cálculos teóricos, levantaram a hipótese de que o 
cloro proveniente de clorofluorcarbonos (compostos gasosos de 
carbono contendo cloro e flúor) poderia destruir o ozônio 
estratosférico. Esses gases, conhecidos como fréons ou pela 
sigla CFC, são utilizados principalmente como substâncias 
refrigerantes em geladeiras, condicionadores de ar etc. e, na 
época, eram empregados como propelentes em frascos de 
aerossóis.  
Julgue os itens:  
1) O oxigênio é um exemplo de substância simples.  
2) O ozônio tem fórmula molecular O₂.  
3) Ozônio é um gás que protege a terra dos efeitos dos raios 
ultravioleta da luz solar.  
4) O oxigênio e o ozônio diferem quanto ao número atômico dos 
elementos químicos que os formam.  
 

Está correto somente o que se afirma em:  
a) 1 e 2       b) 3 e 4          c) 1 e 3        d) 1, 2 e 3        e) 2, 3 e 4 
 

04. (UFSCar – adaptado) Considere os seguintes dados obtidos 
sobre propriedades de amostras de alguns materiais. 

 
Critique a veracidade das afirmações 
a) a 20ºC, os materiais X e Y estão no estado líquido.  
b) a 20ºC, apenas o material Z está no estado gasoso. 
c) os materiais Z, T e W são substâncias. 
d) os materiais Y e T são misturas. 
e) se o material Y não for solúvel em W, então ele deverá flutuar 
se for adicionado a um recipiente contendo o material W, ambos 
a 20ºC. 

05. (Unesp) Tintura de iodo é uma solução alcoólica de I‚ e KI. 
Deixou-se um frasco dessa solução aberto e depois de certo 
tempo observou-se que restavam no fundo grão de cores violeta 
e branca. 
Pode-se concluir que 
a) a mistura original era heterogênea 
b) ocorreu cristalização da solução. 
c) ocorreu sublimação dos componentes 
d) ocorreu vaporização do soluto 
e) ocorreu vaporização do solvente, restando cristais de iodo e 
de iodeto de potássio 
 

06. (Fuvest – SP) O número de elétrons do cátion X2+ de um 
elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de 

um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número 
atômico 10 e número de massa 20. O número atômico do 
elemento X é: 

a) 8             b) 10                 c) 12                d) 18                e) 20 
 

07. (UFSCAR/2007) Na Classificação Periódica, a coluna 1 
refere-se aos elementos alcalinos e a coluna 17 refere-se aos 
halogênios. Metais alcalinos como Lítio, Sódio e Césio reagem 
com gases halogênios como Cl2. Os produtos das reações dos 
metais Lítio, Sódio e Césio com o gás Cl2 são sólidos iônicos 
cujas fórmulas são, respectivamente:  
a) LiCl2, NaCl, CsCl.  b) LiCl, NaCl2, CsCl    c) LiCl2, NaCl2, CsCl2. 
d) LiCl3, NaCl3, CsCl3. e) LiCl, NaCl, CsCl. 
 

08. (MODELO ENEM) – Em 1985, foi divulgada em uma 
publicação científica a descoberta de uma molécula 
tridimensional de carbono, na qual 60 átomos formam uma 
esfera com 12 pentágonos e 20 hexágonos, como uma bola de 
futebol. Em homenagem ao arquiteto e pensador norte-
americano Buckminster Fuller, a molécula foi denominada 
buckminsterfullerene ou simplesmente buckyball.  
A moléculaC60 também é chamada de futeboleno. 
 

Os átomos de carbono estão unidos entre si por ligações 
caracterizadas pelo compartilhamento de pares de elétrons. 
Portanto, os átomos de carbono no futeboleno ficam unidos por 
meio de uma ligação. 
a) iônica           b) metálica         c) covalente        d) de hidrogênio  
e) iônica e uma covalente 
 

09. (ITA SP)  
Assinale a opção que contém, respectivamente, a geometria das 
moléculas NH3 e SiCl4 no estado gasoso: 
a) Plana; plana.          b) Piramidal; plana.         c) Plana; tetragonal. 
d) Piramidal; piramidal. e) Piramidal; tetragonal. 
 

10. (Fuvest 2004) Cinco amigos resolveram usar a tabela 
periódica como tabuleiro para um jogo. Regras do jogo: Para 
todos os jogadores, sorteia-se o nome de um objeto, cujo 
constituinte principal é determinado elemento químico. Cada um 
joga quatro vezes um dado e, a cada jogada, move sua peça 
somente ao longo de um grupo ou de um período, de acordo 
com o número de pontos obtidos no dado. O início da contagem 
é pelo elemento de número atômico 1. Numa partida, o objeto 
sorteado foi "latinha de refrigerante" e os pontos obtidos com os 
dados foram: Ana (3,2,6,5), Bruno (5,4,3,5), Célia (2,3,5,5), 
Décio (3,1,5,1) e Elza (4,6,6,1). 
 

Assim, quem conseguiu alcançar o elemento procurado foi: 
a) Ana         b) Bruno          c) Célia           d) Décio        e) Elza 

Gabarito 
01 – A / 02 – B / 03 – C / 04 – F, V, F, F, F / 05 – E /  
06 – C/ 07 - E / 08 – C / 09 – E / 10 – E.  

http://3.bp.blogspot.com/-vwbTm2WY92A/T7Qzp18agYI/AAAAAAAAAPY/rQTBEDrGG2c/s1600/Figura+4.jpg

