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Questão 01 - (UFT TO)    A figura a seguir apresenta a tendência 

relativa de acidez de alguns compostos químicos: 

 
Analise os dados apresentados na figura e assinale a alternativa 

CORRETA.  

a) A acidez aumenta do HF em direção ao HI, na mesma coluna, 

devido ao efeito da eletronegatividade.  

b) O HI é mais ácido que o H2S, devido ao I possuir menor raio 

atômico que o S.  

c) A acidez aumenta do CH4 em direção ao HF, na mesma 

camada, pois segue a mesma tendência de raio atômico.  

d) O HF é mais ácido que a NH3 devido à maior 

eletronegatividade do F quando comparada ao N. 

 

Questão 02 - (UEL PR)    Crime no Museu! Uma estatueta em bronze, 

constituída por 90% de cobre e 10% de alumínio, foi roubada. Depois de 

alguns dias, uma estatueta, com características semelhantes foi 

encontrada, aos pedaços, em uma lixeira. Foi realizada uma análise para 

confirmar sua autenticidade, pois a composição desta estatueta poderia 

ser de latão, constituída de 90% de cobre e 10% de zinco. Primeiramente, 

massas de 0,50 g retiradas dos pedaços encontrados foram dissolvidas 

em HNO3 5,0 mol L–1, formando íons em solução. Em seguida, alíquotas 

dessa solução ácida foram alcalinizadas com solução de NaOH para a 

formação de precipitados azul e branco visualmente distinguíveis e, na 

sequência, foram adicionadas soluções aquosas de NH4Cl. As equações 

químicas das reações que podem ocorrer com a adição dos reagentes são 

apresentadas a seguir: 

Equações químicas 

Cu2+ (aq) + 2OH– (aq)  Cu(OH)2 (s) (precipitado azul) 

Zn2+ (aq) + 2OH– (aq)  Zn(OH)2 (s) (precipitado branco) 

Al3+ (aq) + 3OH– (aq)  Al(OH)3 (s) (precipitado branco) 

Zn(OH)2(s) + 4NH4
+(aq)  Zn(NH3)4

2+(aq) + 2H2O(l) + 2H+(aq) 

Al(OH)3(s) + NH4
+(aq)  não dissolve 

Cu(OH)2 (s) + NH4
+(aq)  não dissolve 

 

Com base no texto e nas equações químicas, assinale a alternativa que 

apresenta, corretamente, o resultado experimental que comprova que a 

estatueta encontrada na lixeira é de bronze. 

a) Presença de precipitado branco após a adição de solução de 

NaOH. 

b) Ausência de dissolução do precipitado azul após a adição de 

solução de NH4Cl. 

c) Presença de precipitado azul após a adição de solução NaOH. 

d) Dissolução do precipitado branco após a adição de solução 

de NH4Cl. 

e) Ausência de dissolução do precipitado branco após a adição 

de solução de NH4Cl. 

 

Questão 03 - (ETEC SP)    A nomenclatura dos sais é derivada da 

nomenclatura do respectivo ácido de origem. Por exemplo, o sal usado 

no soro fisiológico, cloreto de sódio, é derivado do ácido clorídrico, e 

pode ser obtido por meio da reação de neutralização: 

 

 
Desse modo, o sal derivado do ácido sulfídrico, na reação de 

neutralização total com hidróxido de cálcio, será 

 
 

Questão 04 - (ENEM)    Os calcários são materiais compostos por 

carbonato de cálcio, que podem atuar como sorventes do dióxido de 

enxofre (SO2), um importante poluente atmosférico. As reações 

envolvidas no processo são a ativação do calcário, por meio de 

calcinação, e a fixação do SO2 com a formação de um sal de cálcio, como 

ilustrado pelas equações químicas simplificadas. 

CaCO3  CaO + CO2 

CaO + SO2 + O2  Sal de cálcio 

Considerando-se as reações envolvidas nesse processo de 

dessulfurização, a fórmula química do sal de cálcio corresponde a 

a) CaSO3. 

b) CaSO4. 

c) CaS2O8. 

d) CaSO2. 

e) CaS2O7. 

 

Questão 05 - (ENEM)    As misturas efervescentes, em pó ou em 

comprimidos, são comuns para a administração de vitamina C ou de 

medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi 

desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de 

substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo 

organismo. A matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, 

o ácido tartárico ou o ácido cítrico que reagem com um sal de caráter 

básico, como o bicarbonato de sódio (NaHCO3), quando em contato com 

a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre 

uma série de reações químicas simultâneas: liberação de íons, formação 

de ácido e liberação do gás carbônico – gerando a efervescência. As 

equações a seguir representam as etapas da reação da mistura 

efervescente na água, em que foram omitidos os estados de agregação 

dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico. 

I. NaHCO3  →  Na+ + HCO–
3 

II. H2CO3    H2O + CO2  

III. HCO–
3 + H+    H2CO3 

IV. H3A    3H+ + A– 

A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do 

gás ocorrem, respectivamente, nas seguintes etapas: 

a) IV, I, II e III  

b) I, IV, III e II 

c) IV, III, I e II  

d) I, IV, II e III 

e) IV, I, III e II 

 

Questão 06 - (ENEM)    O processo de industrialização tem gerado 

sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais 

se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores 

proporções na água da chuva são o H2CO3, formado pela reação do CO2 

atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses 

quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água 
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com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de 

combustíveis fósseis. 

A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da 

concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa 

pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para 

minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações 

idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às 

águas das chuvas? 

a) HNO3 e HNO2. 

b) H2SO4 e H2SO3. 

c) H2SO3 e HNO2. 

d) H2SO4 e HNO3. 

e) H2CO3 e H2SO3. 

 

Questão 07 - (Mackenzie SP)    Um técnico químico preparou três 

soluções de ácidos diferentes (X, Y e Z), sob as mesmas condições de 

temperatura e pressão e com o mesmo volume de água, como ilustra a 

figura abaixo. 

 
Desta forma, são realizadas as seguintes afirmações. 

I. a solução Y é a que apresenta a maior condutividade elétrica. 

II. a solução Z possui um grau de ionização de apenas 0,2 %. 

III. das três soluções, a solução X representa o ácido mais fraco. 

Sendo assim, 

a) está correta apenas a afirmação I. 

b) estão corretas apenas as afirmações I e II. 

c) estão corretas apenas as afirmações I e III. 

d) estão corretas apenas as afirmações II e III. 

e) estão corretas todas as afirmações. 

 

Questão 08 - (UECE)    Considerando as soluções aquosas de ácidos e 

bases, assinale a afirmação verdadeira. 

a) Todas as soluções aquosas de ácidos são boas condutoras de 

eletricidade. 

b) Uma solução aquosa de hidróxido de potássio é considerada 

uma base fraca. 

c) Toda espécie química que contém hidrogênio se comporta 

como ácido em solução aquosa. 

d) Em solução aquosa, há espécies químicas que não contêm 

hidrogênio, mas se comportam como ácidos. 

 

Questão 09 - (PUC SP)    Considere as constantes de ionização dos 

ácidos fosfórico e fosforoso em solução aquosa a 25ºC e analise as 

afirmações a seguir. 

 
I. Considerando a fórmula estrutural do ácido fosforoso, 

apenas 2 átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de 

oxigênio. 

II. O ácido fosforoso possui a fórmula H3PO3 e, portanto, possui 

3 hidrogênios ionizáveis. 

III. O ácido fosfórico possui a fórmula H3PO2 e pode ser 

classificado como oxiácido e triácido. 

Assinale a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) I, II e III. 

 

Questão 10 - (UEFS BA)    O ácido bórico, H3BO3, em baixas 

concentrações, é utilizado no tratamento de infecções do canal auditivo 

externo, inflamação nos olhos, irritação da pele, irritação dos olhos, 

picada de insetos e queimaduras leves. Entretanto, em algumas pessoas, 

o contato com o ácido bórico pode causar reações alérgicas, irritação nos 

olhos e do sistema respiratório. Em doses elevadas, o ácido bórico é 

frequentemente utilizado como inseticida para matar baratas, formigas, 

pulgas e muitos outros insetos. 

Sobre o ácido bórico, é correto afirmar: 

01. É um ácido fraco e pode ser preparado pela reação de B2O3 

com água. 

02. O átomo de boro, nesse composto, realiza seis ligações 

covalentes simples e possui geometria molecular igual a do 

SF6. 

03. O átomo de boro, nesse composto, possui oito elétrons na 

camada de valência e, com isso, possui seu subnível de 

energia p preenchido com seis elétrons. 

04. A reação de neutralização desse ácido com hidróxido de 

cálcio produz CaBO3 e água. 

05. Nesse composto, o átomo de boro, por ser menos 

eletronegativo que o oxigênio, doa seus elétrons de valência 

aos átomos de oxigênio, atingindo assim uma configuração 

de gás nobre. 

 

Questão 11 - (FCM PB)    Na antiguidade, as propriedades 

organolépticas, eram importantes na caracterização das substâncias. A 

palavra ácido, por exemplo, vem do latim acere, que significa azedo, e 

produtos que tinham esse sabor, como o vinagre, o leite coalhado e o 

suco de limão, eram considerados ácidos. Atualmente, sabemos que o 

sabor azedo característico destes produtos é devido à presença de ácidos 

carboxílicos em sua composição, como o ácido acético (vinagre), o ácido 

D-láctico (leite coalhado) e o ácido cítrico (suco de limão). A força dos 

ácidos varia em função de uma série de propriedades, tais como: 

constituintes químicos, geometria da molécula, estado de oxidação das 

espécies envolvidas, etc.  

Considerando os ácidos HClO, HBrO e HIO, é correto afirmar que: 

a) O HClO é um ácido mais fraco do que o HIO. 

b) A ordem crescente de acidez é HIO, HBrO, HClO. 

c) O HBrO é um ácido mais forte do que o HClO. 

d) A ordem decrescente de acidez é HIO, HClO, HBrO. 

e) Os estados de oxidação do Cl, Br e I são –1, –2 e –3, 

respectivamente. 

 

Questão 12 - (FCM PB)    Considere os seguintes ácidos, com seus 

respectivos graus de ionização (a 18 ºC) e usos: 

 
Podemos afirmar que são corretas: 

a) H2S é um ácido forte. 

b) H3PO4 e H2S são hidrácidos. 

c) HClO4 e HCN são triácidos. 

d) H2S é um ácido ternário. 

e) H3PO4 é considerado um ácido semiforte. 

 

Questão 13 - (UNITAU SP)    Assinale a alternativa que indica 

CORRETAMENTE os nomes dos compostos I a IV apresentados 

abaixo e a respectiva valência do ânion. 

I. H2S 

II. H2SO4 

III. HNO3 

IV. HNO2 

a) I: ácido sulfídrico, divalente; II: ácido sulfúrico, divalente; 

III: ácido nítrico, monovalente; IV: ácido nitroso, 

monovalente. 

b) I: ácido sulfúrico, divalente; II: ácido sulfônico, divalente; 

III: trióxido de nitrogênio, monovalente; IV: dióxido de 

nitrogênio, monovalente. 

c) I: ácido sulfúrico, divalente; II: ácido, sulfídrico divalente; 

III: ácido nitroso, trivalente; IV: ácido nítrico, divalente. 
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d) I: ácido sulfônico, monovalente; II: ácido sulfúrico, 

tetravalente; III: ácido nítrico, trivalente; IV: ácido nitroso, 

divalente. 

e) I: ácido sulfídrico, divalente; II: ácido sulfúrico, divalente; 

III: trióxido de nitrogênio, monovalente; IV: dióxido de 

nitrogênio, monovalente. 

 

Questão 14 - (UNIT AL)    O estômago, na condição normal, apresenta 

pH entre 1,2 e 3,0. Entretanto, quando o pH está abaixo de 1,2, usa-se 

leite de magnésia. Esse medicamento é comercializado na forma de uma 

suspensão de hidróxido de magnésio, Mg(OH)2, com água. 

Sobre o leite de magnésia, é correto afirmar: 

a) É classificado como uma mistura heterogênea que, em 

contato com a solução estomacal, aumenta a quantidade de 

água no meio. 

b) É uma substância capaz de reagir com os íons hidrônio, 

H3O+, presentes no estômago. 

c) Diminui a acidez estomacal porque os íons magnésio 

hidrolisam, gerando hidroxila. 

d) A função do leite de magnésia é neutralizar toda a acidez do 

estômago. 

e) Torna a solução do estômago uma solução básica. 

 

Questão 15 - (UCB DF)    Um paciente, sentindo fortes dores no 

estômago por causa de complicações de uma gastrite, recebeu do 

respectivo médico um receituário que indicava a ingestão das seguintes 

substâncias: hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. 

Em relação às reações características dos hidróxidos, assinale a 

alternativa correta. 

a) O hidróxido de alumínio é um hidróxido muito forte, por isso 

é utilizado como um medicamento. 

b) O hidróxido de alumínio é uma base muito solúvel em água. 

c) O hidróxido de alumínio é um ácido forte e diminui a 

alcalinidade do estômago. 

d) O hidróxido de magnésio é muito solúvel em água. 

e) Esses hidróxidos têm a função da neutralização do excesso 

de ácido no estômago. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 16     

Um grupo de biólogos e neurocientistas paulistas pode ter descoberto um 

dos motivos por trás do fracasso das antigas terapias celulares contra o 

Parkinson e talvez compreendido porque as versões mais modernas e 

refinadas desse tipo de tratamento experimental, hoje baseadas no 

emprego das chamadas célulastronco, continuam a dar resultados 

inconsistentes. Os transplantes que têm sido testados nos estudos pré-

clínicos, em animais de laboratório, podem conter uma quantidade 

significativa de fibroblastos, um tipo de célula da pele extremamente 

parecido com algumas células-tronco, mas que têm propriedades 

totalmente diferentes. Ainda sem cura, o Parkinson atualmente é 

controlado com o auxílio de medicamentos, como a levodopa, que 

podem ser convertidos pelo cérebro em dopamina. Em casos mais graves 

há ainda uma segunda alternativa: implantar eletrodos no cérebro de 

pacientes que não respondem bem ao tratamento ou apresentam muitos 

efeitos colaterais em decorrência do uso dos remédios. Ligado a um 

pequeno gerador implantado debaixo da pele, os eletrodos tentam 

melhorar a comunicação entre os neurônios. A delicada cirurgia para a 

colocação dos eletrodos é conhecida como estimulação profunda do 

cérebro (deep brain stimulation, ou simplesmente DBS). Com exceção 

dessas duas abordagens, todos os demais procedimentos contra a doença 

ainda se encontram no estágio de testes, sem aprovação dos órgãos 

médicos.  

(Pesquisa FAPESP. ed. Impressa 183, Maio/2011) 

 

Questão 16 - (PUC Camp SP)    As cinzas obtidas da queima de lenha 

podem ser usadas para fabricação de sabão artesanal quando é 

misturada à gordura animal. O processo de saponificação somente é 

possível porque as cinzas possuem propriedades 

a) ácidas. 

b) básicas. 

c) desidratantes. 

d) umectantes. 

e) oxidantes. 

 

 

Questão 17 - (UCS RS)    O Juízo da Vara Única da Comarca de Mondaí, 

no Oeste de Santa Catarina, condenou 16 integrantes de uma organização 

criminosa especializada na adulteração de leite bovino. As penas, 

somadas, ultrapassam 125 anos de prisão. O caso veio à tona em 2014, 

após investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (GAECO) na Operação Leite Adulterado II. Os 16 réus 

foram denunciados pela Promotoria de Justiça da Comarca de Mondaí e 

condenados pelos crimes de organização criminosa, adulteração de 

alimento, falsidade ideológica ou crimes contra o consumidor, de acordo 

com a participação de cada um deles. Na ação, o Promotor de Justiça, 

Fabrício Pinto Weiblen, que, na época, respondia pela Promotoria de 

Justiça de Mondaí, demonstrou que cada um dos denunciados tinha uma 

função específica na estrutura ordenada da organização: enquanto 

integrantes hierarquicamente superiores coordenavam e determinavam 

as atividades realizadas, gerentes e intermediários eram responsáveis por 

dirigir as práticas ilícitas que eram executadas pelos laboratoristas das 

plataformas. O Ministério Público averiguou que, durante pelo menos 6 

anos, o leite destinado ao consumidor era, em grande parte, adulterado 

com a adição de substâncias nocivas e proibidas, tais como soda cáustica 

e água oxigenada. O objetivo era mascarar a má qualidade do leite e dar 

maior durabilidade ao produto, prevenindo a ocorrência do leite ácido, 

cuja venda é proibida.  

Disponível em: <https://www.portalveneza.com.br/mais-125-anos-

prisao-para-organizacao-criminosa-que-adulterava-

leite/>;<https://ndonline.com.br/ florianopolis/noticias/justica-

condena-16-pessoas-por-adulterar-leite-no-oeste-de-santa-

catarina>. 

Acesso em: 27 ago. 18. (Parcial e adaptado.) 

 
Em relação às quatro substâncias químicas mencionadas acima, é correto 

afirmar que 

a) todas são compostas e apresentam caráter iônico acentuado. 

b) uma delas é um óxido básico, na qual todos os átomos estão 

unidos entre si por meio de ligações covalentes apolares. 

c) duas delas são classificadas como sais, além de serem sólidas 

à temperatura ambiente. 

d) três delas podem ser obtidas em meio aquoso por meio de 

reações de neutralização, utilizando ácidos e bases fortes 

apropriados. 

e) uma delas é uma monobase fraca frequentemente utilizada 

na reação de esterificação de ácidos graxos para a obtenção 

de detergentes. 

 

Questão 18 - (ETEC SP)    O teste da chama é um procedimento 

corriqueiro em laboratórios de Química, tanto em níveis básicos como 

avançados. Pode ser utilizado para uma simples observação 

colorimétrica ou para a identificação de um cátion metálico. Consiste em 

se inserir uma amostra de determinado composto, geralmente no estado 

sólido, na base da chama, com o auxílio de um fio de platina, 

observando-se, assim, a mudança de coloração apresentada pela chama. 

A cor deve-se à influência da temperatura na estrutura atômica do cátion 

presente na amostra. 

<https://tinyurl.com/yb7jxftm>  

Acesso em: 10.11.2017. Adaptado. 

A tabela apresenta a cor esperada para os cátions de alguns elementos 

químicos. 
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A professora de laboratório de Ciências apresenta três amostras de sais: 

e  para os alunos as identificarem com base nessa 

tabela. Assinale a alternativa que relaciona, corretamente, o sal a 

respectiva cor no teste da chama. 

 
 

Questão 19 - (UECE)    O quadro a seguir contém as cores das 

soluções aquosas de alguns sais. 

 
Os íons responsáveis pelas cores amarela e azul são respectivamente 

a) CrO4
2– e SO4

2–. 

b) K+ e Cu2+. 

c) CrO4
2– e Cu2+. 

d) K+ e SO4
2–. 

 

Questão 20 - (IFPE)    A mistura hidróxido de alumínio + carbonato de 

magnésio é indicada no tratamento da azia (queimação), esofagite de 

refluxo (inflamação da mucosa esofágica produzida pelo refluxo do 

conteúdo ácido estomacal) e hiperacidez. Essa mistura funciona como 

um antiácido, pois neutraliza quantidades existentes do ácido estomacal 

(ácido clorídrico), mas não possui efeito direto na produção deste. A ação 

promove o alívio dos sintomas de hiperacidez. Assinale a alternativa que 

indica, respectivamente, as fórmulas corretas do hidróxido de alumínio 

e carbonato de magnésio. 

a) Al(OH)3 e MgCO3 

b) Al(OH)3 e Mg2CO3 

c) Al(OH)2 e Mg2CO4 

d) Al3(OH)2 e Mg2CO4 

e) Al3(OH)4 e Mg3CO5 

 

Questão 21 - (IFSP)    O alúmen de potássio, também conhecido como 

pedra-ume, é a substância representada pela fórmula KAl (SO4)2  12 

H2O . Essa substância é classificada como 

a) óxido duplo hidratado. 

b) base hidratada. 

c) sal duplo hidratado. 

d) sal simples hidratado. 

e) óxido ácido hidratado. 

 

Questão 22 - (UFT TO)    Os compostos químicos iônicos estão 

presentes em diferentes produtos utilizados em nosso dia-a-dia. O 

hidrogeno carbonato de sódio pode ser utilizado em formulações de 

desodorantes, o hipoclorito de cálcio pode ser utilizado como alvejante, 

o hidróxido de magnésio pode ser utilizado como purgante e o fluoreto 

de estanho (II) vem sendo utilizado como aditivo em cremes dentais. 

Marque a alternativa que apresenta respectivamente as fórmulas 

químicas CORRETAS das substâncias mencionadas. 

a) NaHCO3; Ca(ClO)2; Mg(OH)2; SnF2. 

b) NaHCO3; Ca(Cl2O2)2; Mg(OH)2; SnF. 

c) Na2CO3; Ca(ClO)2; MgOH; SnF. 

d) NaHCO3; CaClO; Mg(OH)4; Sn2F2. 

e) Na2CO3; CaClO, Mg(OH)2; SnF2. 

 

Questão 23 - (UNIUBE MG)    Reações químicas são transformações 

das composições químicas de uma ou mais substâncias chamadas de 

reagentes para a formação de um ou mais produtos. Existe uma 

classificação para as reações químicas, de acordo com o número de 

reagentes e produtos na equação química que representa a reação. Muitas 

reações químicas estão presentes em nosso cotidiano, como a queima dos 

combustíveis, fabricação de medicamentos, preparo de alimentos e sua 

digestão nos organismos, dentre muitas outras. Observe as equações, que 

representam reações inorgânicas, e assinale a alternativa CORRETA: 

I) NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl 

II) 2NaHCO3 + H2SO4  N2SO4 + 2H2O + 2CO2 

III) FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3  + 3NaCl 

IV) 2Fe + O2 + 2H2O  2Fe(OH)2  

V) KNO3 + NaCl  KCl + NaNO3 

a) O sal nitrato de sódio formado na reação, classificada como 

dupla troca, representada pela equação I, é insolúvel em 

água. 

b) A reação do bicarbonato de sódio e ácido sulfúrico, 

representada pela equação II, não pode ser observada, pois  

não  ocorre  nenhuma  alteração  que  seja  visível 

macroscopicamente durante essa reação. 

c) A reação representada pela equação III é classificada como 

simples troca. 

d) Uma  reação  de  oxidação  do  ferro,  para a formação da 

ferrugem, pode ser representada pela equação IV, 

classificada como síntese. 

e) A equação V representa uma reação de decomposição. 

 

Questão 24 - (UNESP SP)    Compostos de crômio têm aplicação em 

muitos processos industriais, como, por exemplo, o tratamento de couro 

em curtumes e a fabricação de tintas e pigmentos. Os resíduos 

provenientes desses usos industriais contêm, em geral, misturas de íons 

cromato (CrO4
2–), dicromato e crômio, que não devem ser descartados 

no ambiente, por causarem impactos significativos.Sabendo que no 

ânion dicromato o número de oxidação do crômio é o mesmo que no 

ânion cromato, e que é igual à metade desse valor no cátion crômio, as 

representações químicas que correspondem aos íons de dicromato e 

crômio são, correta e respectivamente, 

a) Cr2O5 2– e Cr 4+. 

b) Cr2O9 2– e Cr 4+. 

c) Cr2O9 2 – e Cr 3+. 

d) Cr2O7 2– e Cr 3+. 

e) Cr2O5 2– e Cr 2+. 

 

Questão 25 - (UNIUBE MG)    Acredita-se que o pão tenha sido 

produzido pela primeira vez há 6.000 anos, surgindo com o cultivo do 

trigo onde atualmente é o Iraque. O segredo do pão considerado leve é 

devido à reação de fermentação que ocorre com o fermento e o amido 

presente na farinha de trigo, na presença da levedura (Saccharomyces 

cerevisiae), produzindo espaços vazios no corpo dos pães. Na 

fabricação de pães, são utilizados muitos tipos de fermento. Um deles, 

muito usado, é o monohidrogenocarbonato de amônio (NH4HCO3), 

também conhecido como bicarbonato de amônio. Sobre a reação de 

fermentação do pão com esse fermento, é CORRETO afirmar que: 

a) Essa reação é classificada como reação de neutralização. 

b) O monohidrogenocarbonato de amônio (NH4HCO3) sofre 

decomposição, formando água, gás carbônico e amônia. 

c) O monohidrogenocarbonato de amônio (NH4HCO3) sofre 

decomposição, formando apenas água e gás carbônico. 

d) O monohidrogenocarbonato de amônio (NH4HCO3) sofre 

decomposição apenas em baixas temperaturas, fazendo o pão 

crescer. 

e) Em apenas alguns segundos já ocorreu toda a reação com 

monohidrogenocarbonato de amônio (NH4HCO3), 

independentemente das condições ambientes. 

 

GABARITO:   

1) Gab: D        2) Gab: E 

3) Gab: A        4) Gab: B 

5) Gab: E        6) Gab: D 

7) Gab: C        8) Gab: D 

9) Gab: A        10) Gab: 01 

11) Gab: B        12) Gab: E 

13) Gab: A        14) Gab: A 

15) Gab: E        16) Gab: B     

17) Gab: C        18) Gab: A 

19) Gab: C        20) Gab: A 

21) Gab: C        22) Gab: A 

23) Gab: D        24) Gab: D 

25) Gab: B 
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