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  Questões Resolvidas 

 
  

Questão 40 

Assinale a alternativa que apresenta um par de isótopos: 

a) 40
20X e 39

18Y 

b) 
40

20X e 40
18Y 

c) 40
20X e 38

18Y 

d)  
40

20X e 38
20Y 

 e)   
38

18X e 39
19Y 

 

Comentários:  

Um par de isótopos são duas espécies que possuem o mesmo número atômico, que está anotado 
no canto inferior esquerdo junto ao elemento. 

 É o caso de 40
20X e 38

20Y. 

 

Gabarito: D 

 

Questão 41 

A chuva ácida é provocada pela emissão de gases, como o dióxido de nitrogênio. Quando o dióxido 
de nitrogênio reage com a água, ele produz, entre outros, o ácido nítrico, que contribui para 
acidificar a água da chuva. Uma das formas de evitar esse fenômeno é tratando os gases emitidos 
pelas chaminés com óxido de cálcio, que converte os ácidos produzidos pelo dióxido de nitrogênio 
em sais, como o nitrito de cálcio.  
Assinale a alternativa que indica fórmulas estruturais dos compostos sublinhados no texto. 

a) NO2; HNO3; CaO; Ca(NO2)2 

b) NO2; HNO3; CaO; Ca(NO3)2 

c) N2O; HNO2; CaO2; Ca(NO2)2 

d) N2O; HNO3; CaO2; Ca(NO3)2 

e) NO2; HNO2; CaO; Ca(NO3)2 
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Comentários 

 Vamos nomear as substâncias. 

• Dióxido de nitrogênio: é um óxido ácido que deve ter um átomo de nitrogênio e dois de 

oxigênio, portanto, sua fórmula é NO2; 

• Ácido nítrico: o nitrogênio forma dois oxiácidos, que são o nitroso (HNO2) e o nítrico (HNO3). 

• Óxido de cálcio: o cálcio forma íons Ca2+ e o oxigênio forma íons O2– , portanto, a fórmula do 

óxido de cálcio é CaO; 

• Nitrito de cálcio: tome cuidado, pois esse é um sal do ácido nitroso. 

𝑪𝒂(𝑶𝑯)𝟐 + 𝟐 𝑯𝑵𝑶𝟐 →  𝑪𝒂(𝑵𝑶𝟐)𝟐 + 𝟐 𝑯𝟐𝑶 

Gabarito: A 

 

Questão 42 

Assinale a opção que apresenta apenas substâncias moleculares: 

a) H2O; NaF; SO2 

b) KC; Na; MgC2 

c) H2O; CO2; NO 

d) I2; KI; diamante 

e) O2; Fe; Hg2C2 

 

Comentários 

Alternativa A - O fluoreto de sódio (NaF) é um composto iônico. Opção errada. 

Alternativa B - O cloreto de potássio (KC) é um composto iônico e o sódio metálico (Na) é um metal. 
Opção errada. 

Alternativa C - Todas são moléculas. Opção correta. 

Alternativa D - O iodeto de potássio (KI) é um composto iônico. Opção errada. 

Alternativa E - O ferro (Fe) é um metal e o cloreto mercuroso (Hg2C2) é um composto iônico. Opção 
errada. 

 Gabarito: C 

 

 



3º Simulado Comentado – EAM 
Química 

 

 

3º Simulado EAM – Química    
www.estrategiamilitares.com.br 

 4 
5 

Questão 43 

Considere o seguinte processo de dissolução descrito pelo esquema a seguir: 

 

Esse processo de dissolução é: 

a) ionização 
b) dissociação iônica 
c) solubilização molecular 
d) dissociação molecular 
e) precipitação 

 

Comentários 

O ácido clorídrico (HC) é um composto molecular. Quando ele se dissolve em água, ele forma 
íons que são liberados em solução. Como os íons são produzidos somente durante a dissolução, o 
processo é uma ionização. 

 É diferente do que acontece em uma dissociação iônica, que é quando os íons já existem e 
eles apenas se dissociam. É o caso do cloreto de sódio (NaC), que é um composto iônico, em que 
os íons já existem no estado sólido. 

 Também é diferente da solubilização molecular, que é o que acontece com moléculas que 
não criam íons em solução aquosa, como a glicose. 

Gabarito: A 

 

Questão 44 

Considere os sistemas a seguir: 
I – água e gelo 
II – álcool e gasolina 
III – gás oxigênio e gás ozônio 

Eles foram, respectivamente: 

a) substância pura; mistura heterogênea; mistura homogênea; 
b) mistura heterogênea; mistura homogênea; mistura homogênea 
c) substância pura; mistura homogênea; mistura homogênea 
d) mistura heterogênea; mistura heterogênea; substância pura 
e) substância pura; mistura heterogênea; mistura heterogênea.  
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Comentários 

Vamos analisar os sistemas. 
 I – água e gelo são a mesma substância. Eles até formam um sistema heterogênea, mas jamais 
podemos chamá-lo de mistura. Trata-se de uma substância pura. 
 II – O álcool é capaz de se misturar tanto na água como na gasolina, formando misturas 
homogêneas. 
 III – Toda mistura de gases é homogênea. 
 

Gabarito: C 

 

Questão 45 

Considere as seguintes transformações: 
I – corte de uma lâmina de vidro com um diamante 
II – dissolução de uma rocha calcária por ácido clorídrico 
III – dissolução de sal de cozinha em água destilada 
IV – queima de minério de ferro com carvão para a produção de ferro metálico 

São processos químicos: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas II e IV. 
e) I, II, III e IV. 

Comentários 

Vamos entender os processos. 
 I – ao cortar uma lâmina de vidro com um diamante, o diamante permanece diamante e o 
vidro permanece vidro. Nenhuma substância nova é criada no processo. Logo, é um processo 
puramente físico. 
 II – Apesar do nome dissolução, na verdade, acontece uma reação química em que é formado 
o ácido carbônico, que se decompõe em água e gás carbônico. 

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 + 𝟐 𝑯𝑪𝒍 → 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 + 𝑪𝑶𝟐 
III – na dissolução do sal de cozinha, ocorre apenas uma mudança na organização das 

partículas constituintes. Os íons sódio e cloreto estavam presentes inicialmente no sólido e depois 
se dispersam em água. Logo, é um processo puramente físico. 

IV – como indicado pelo enunciado, ocorre a transformação do minério de ferro em outra 
substância: o ferro metálico. Essa reação pode ser representada pela seguinte equação. 

𝐹𝑒2𝑂3 + 3𝐶 → 2 𝐹𝑒(𝑠) + 3 𝐶𝑂 (𝑔) 

 Logo, II e IV são processos químicos. 

 

Gabarito: D 
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