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1. A naftalina é uma substância utilizada em ambientes domésticos para repelir baratas e traças, com 
o objetivo de proteger, principalmente, tecidos e papéis. Nas condições ambientes (temperatura 
de 25 °C e pressão de 1 atm), ela se encontra no estado sólido, sendo comercializada na forma de 
pequenas esferas brancas. Quando depositada em gavetas ou compartimentos, a naftalina sofre 
mudança de estado físico, o que provoca a liberação de gases com odor que espanta os insetos. 

a) Qual o nome dado à transformação física observada nesse caso?  

 

 

 

b) Do ponto de vista submicroscópico, descreva os estados físicos inicial e final dessa substância. 

 

 

 

 

2. Para combater o desconforto estomacal causado pela acidez excessiva, costuma-se utilizar o leite 
de magnésia, o qual é composto por uma mistura de água e hidróxido de magnésio, formando um 
líquido branco e espesso. No estômago, o hidróxido de magnésio [Mg(OH)2] neutraliza o ácido 
clorídrico (HCℓ) presente no suco gástrico, resultando em alívio do desconforto. A reação química 
e a proporção entre as massas de HCℓ e Mg(OH)2 são apresentadas a seguir. 

 

Reação química: 2 HCℓ + Mg(OH)2⟶MgCℓ2 + 2 H2O 

Proporção entre 
as massas de HCℓ 
e Mg(OH)2: 

73:58, isto é, 73 partes de ácido 
clorídrico para 58 partes de hidróxido 

de magnésio 
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Tendo em vista a lei de Proust, calcule a massa (em gramas) de ácido clorídrico que reage com 232 
gramas de Mg(OH)2.  

 

 

 

 

 

 

3. Um experimento que permite demonstrar a composição da luz é o disco de Newton. Nele, um 
disco de cartolina branca é colado sobre um disco de papelão de mesmo tamanho (diâmetro). No 
círculo branco devem ser desenhadas “fatias” iguais, como em uma pizza, as quais devem ser 
coloridas com as cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta). Em 
seguida, o disco é fixado em um suporte de madeira (um lápis, por exemplo) pelo centro, com o 
auxílio de uma tachinha. Feito isso, o disco é girado algumas vezes para adquirir velocidade, como 
se faz com um pião. Dependendo da luz do ambiente e da quantidade e tipos de cores que o disco 
foi colorido, o resultado visual será diferente. 

a) Explique o que ocorrerá no disco se ele for colocado para girar em um ambiente com luz 

branca. 

 

 

 

b) Quais cores serão observadas caso o disco parado seja iluminado com uma luz verde?  
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4. Atualmente, aplicações tecnológicas relevantes em áreas como medicina, agricultura e exploração 
de petróleo são baseadas no uso das radiações eletromagnéticas. Suas frequências são agrupadas 
em intervalos pertencentes a um amplo espectro eletromagnético, no qual se encontra a luz 

visível, que compreende as frequências de 4,3  1014 Hz a 7,5  1014 Hz. 

Cite dois tipos de radiação eletromagnética com frequência maior que a da luz visível, indicando 
uma aplicação tecnológica para cada um deles.  

 

 

 

 

5. Observe a fotografia a seguir, que mostra uma imagem obtida por meio de um exame de 
radiografia. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Reprodução de uma radiografia de uma mão. 

a) Explique as diferenças de cores observadas nessa imagem. 
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b) Explique por que as pessoas que trabalham com aparelhos destinados a fazer radiografias 

devem se proteger, em salas com paredes de concreto reforçadas com chumbo, no 

momento em que realizam esse tipo de procedimento.  

 

 

 

 

6. Os mecanismos de comunicação evoluíram significativamente ao longo dos anos. O primeiro 
telefone foi construído por Graham Bell, nos Estados Unidos, dando início à comunicação a 
distância por voz.  

a) Explique como ocorre a comunicação nos modelos mais antigos de telefone. 

 

 

 

b) Cite dois exemplos de melhorias nesse equipamento, proporcionadas pelo avanço 

tecnológico. 

 

 

 

 

7. Nos países em que o inverno é rigoroso, é necessário desobstruir as estradas que frequentemente 
ficam cobertas de espessas camadas de neve acumulada, o que representa transtorno ao tráfego 
de veículos e pode causar acidentes. Para tanto, são adotadas medidas que resultam no rápido 
derretimento do gelo, já que a água líquida é mais fácil de ser removida. Nesse sentido, é comum 
aplicar quantidades de sal sobre as camadas de neve.  

Essa medida é adotada, porque:  

a) O processo de dissolução transfere energia térmica do sal para o gelo, fazendo com que ele 

derreta.  

b) A adição de sal facilita a absorção de energia térmica do ambiente pelo gelo, causando seu 

derretimento. 

c) A dissolução do sal atrapalha o processo de congelamento, pois impede que a estrutura 

cristalina do gelo se forme, o que diminui a temperatura de fusão do gelo. 

d) A dissolução do sal em água libera íons, causando o aumento da pressão sobre o gelo.  
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8. O gás natural pode ser utilizado para produzir energia por meio de sistemas de geração 
independentes, além de servir como combustível para automóveis. Seu principal constituinte é o 
metano (CH4), cuja queima requer oxigênio (O2), e produz gás carbônico (CO2) e água (H2O), 
conforme a equação química a seguir. Nela, x e y são os coeficientes estequiométricos do CO2 e de 
H2O. Sabe-se que a proporção entre as massas de CH4 e O2 é de 16 partes de CH4 para 32 partes 
de O2.] 

CH4 + 2 O2 → 𝐱 CO2 + 𝐲 H2O 

Para a reação de queima corretamente balanceada, o quociente y/x e a massa de O2 exigida para 
reagir com 24 kg de CH4 são, respectivamente: 

a) 2 e 48 kg. 

b) 2 e 24 kg. 

c) 4 e 48 kg. 

d) 4 e 24 kg. 

 

9. Diversos modelos atômicos já foram propostos para explicar a natureza submicroscópica da 
matéria. Um deles foi elaborado pelo físico neozelandês Ernest Rutherford, em 1911, tendo como 
base experimentos que comprovaram a existência dos prótons, os quais foram detectados em uma 
região do átomo altamente concentrada em massa, denominada núcleo. 

Além dessa comprovação, esse modelo atômico propõe que: 

a) Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todas as suas características. 

b) O átomo não é maciço e apresenta mais espaços vazios do que espaços preenchidos. 

c) Os elétrons estão distribuídos na eletrosfera, a distâncias específicas do núcleo. 

d) Os elétrons orbitam em torno do núcleo e não interagem energeticamente com ele.  
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10. Observe a figura a seguir, que mostra uma imagem obtida em um exame realizado por uma 
gestante.  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Reprodução de uma ultrassonografia da cabeça de um feto. 

A obtenção desta imagem foi possível devido à utilização de ondas: 

a) Eletromagnéticas, que são muito sensíveis a pequenos obstáculos. 

b) Mecânicas, que não necessitam de um meio para se propagar.  

c) Eletromagnéticas, que permitem o diagnóstico de fraturas no feto. 

d) Mecânicas, que permitem o diagnóstico de possíveis problemas com o feto. 


