
Que tal colocar em teste seus conhecimentos em Química
para o vestibular e ser aprovado no curso e faculdade
que você tanto sonha? Aqui é o lugar certo para isso!

Neste simulado, você vai encontrar questões das provas
de vestibulares das universidades mais renomadas no Brasil.
E na última página, você ainda pode conferir o gabarito
para comparar as suas respostas. Só não vale colar, fechado?! 

Ao final, compartilhe o resultado com os amigos e os desafie 
a acertar mais questões.

Boa sorte!

Oi, estudante!



Em um estudo científico, uma fina camada de um novo filtro protetor solar foi exposta 
previamente à radiação UVA e UVB durante diferentes intervalos de tempo, testando-se 
em seguida a sua eficiência em barrar essa mesma radiação. A figura a seguir mostra 
apenas dois dos resultados obtidos no experimento, sendo uma das curvas referente
a uma exposição por 10 minutos e, a outra, a uma exposição de 30 minutos.

questão 1
UNICAMP 2019
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Simulado de Química

De acordo com essa figura, na faixa de 300 a 320 nm, ao triplicar o tempo de exposição
prévia, o protetor apresentou uma eficiência

a)  menor, e a curva A diz respeito aos 30 minutos de exposição prévia.

b)  menor, e a curva A diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia.

c)  menor, e a curva B diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia. 

d)  maior, e a curva B diz respeito aos 30 minutos de exposição prévia.



questão 2
Unisinos Verão 2018
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As propriedades físicas dos compostos são características que os distinguem
uns dos outros. Sobre propriedades físicas de compostos, analise os enunciados
a seguir e marque V (verdadeiro) ou F (falso).

A sequência correta, de cima para baixo, é

(  ) O etanol e o metoximetano apresentam os mesmos pontos de ebulição
 porque, entre suas moléculas, existem interações dipolo-dipolo.

(  ) O ponto de ebulição do etanol é maior do que o do metoximetano porque,
 entre as moléculas do etanol, existem ligações de hidrogênio, enquanto entre
 as moléculas do metoximetano existem interações dipolo-dipolo.

(  ) A sequência decrescente de ponto de ebulição das seguintes aminas é:
 trimetilamina > etilmetilamina > propilamina.

(  ) O ponto de ebulição do etanol é maior do que o da etilmetilamina devido
 à maior eletronegatividade do oxigênio, que faz com que a ligação de hidrogênio
 seja mais forte.

(  ) O ponto de ebulição da trimetilamina é menor do que o da etilmetilamina porque,  
 entre as moléculas da trimetilamina, existem interações dipolo-dipolo, enquanto  
 entre as moléculas da etilmetilamina existem ligações de hidrogênio.

a)  V – V – V – V – V 

b)  F – F – F – F – F 

c)  F – V – F – V – F 

d)  V – F – V – F – V

e)  F – V – F – V – V
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De acordo com o Relatório Anual de 2016 da Qualidade da Água, publicado pela Sabesp, 
a concentração de cloro na água potável da rede de distribuição deve estar entre
0,2 mg/L, limite mínimo, e 5,0 mg/L, limite máximo.

Considerando que a densidade da água potável seja igual à da água pura,
calcula-se que o valor médio desses limites, expresso em partes por milhão, seja

Um agricultor pretende iniciar um empreendimento de produção de frutas e, para isso, 
submeteu amostras do solo de sua propriedade para análise química e parecer técnico 
de um engenheiro agrônomo.

Para que o agricultor possa fazer a correção do pH do solo de forma adequada para
a sua produção, ele deverá adicionar ao solo

a)  5,2 ppm 

b)  18 ppm 

c)  2,6 ppm 

d)  26 ppm

e)  1,8 ppm

a)  NaCl 

b)  P4O10 

c)  KNO3 

d)  H4Cl

e)  CaO
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Qual molécula não é capaz de formar 
ligações de hidrogênio com outra da 
mesma espécie?

Os peptídeos são compostos resultantes da união de aminoácidos, por intermédio de 
uma ligação peptídica. Assim, os aminoácidos se unem por meio do alfa amino, grupo 
de um aminoácido com o grupo carboxila, de um segundo aminoácido, com a liberação 
de uma molécula de água. Alguns desses peptídeos são denominados biologicamente 
ativos, pois atuam diretamente no metabolismo humano, como é o caso da vasopressina 
e da oxicitocina. De acordo com essas informações, o composto que apresenta uma 
ligação peptídica em sua estrutura é

a)  CH3OH 

b)  CH3OCH3 

c)  CH3NH2 

d)  (CH3)2NH 

e)  HOCH2CH2OH

a) d) 

b) e) 

c) 
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O biogás pode substituir a gasolina na geração de energia. Sabe-se que 60%,
em volume, do biogás são constituídos de metano, cuja combustão completa 
libera cerca de 900 kJ/mol. Uma usina produtora gera 2.000 litros de biogás por dia. 
Para produzir a mesma quantidade de energia liberada pela queima de todo
o metano contido nesse volume de biogás, será necessária a seguinte quantidade 
aproximada (em litros) de gasolina:

Note e adote:
Volume molar nas condições
de produção de biogás: 24 L/mol;

Energia liberada na combustão
completa da gasolina: 4,5 x 104 kJ/L.

A tiroxina (T4) e a tri-iodotironina (T3) são hormônios sintetizados pela glândula endócrina 
tireóidea, localizada na região do pescoço, sendo secretada e regulada por estímulos, 
produzidos na hipófise. A disfunção na produção dessas substâncias pode provocar uma 
dilatação da glândula, formando um ¨papo¨ no pescoço (bócio). Quando em excesso 
expressa um quadro de hipertiroidismo, quando insuficiente um quadro clínico denominado 
hipotireoidismo. Em qualquer uma das situações, o desequilíbrio traz sérios prejuízos para
o organismo. Considere para análise a estrutura molecular do hormônio Tiroxina.

a)  0,7 

b)  1,0 

c)  1,7 

d)  3,3 

e)  4,5

Assinale a alternativa CORRETA que traz
apenas funções químicas encontradas
nessa substância.

a)  Álcool, éter, amina, ácido carboxílico 

b)  Éster, amida, ácido carboxílico.

c)  Haleto orgânico, álcool, amina.

d)  Fenol, éter, amina, ácido carboxílico.

e)  Éter, fenol, cetona e álcool.
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Os betabloqueadores são medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão. Depois 
da administração intravenosa de um betabloqueador, o plasma sanguíneo de um paciente 
foi analisado para verificar o fármaco restante para avaliar a meia vida deste medicamento. 
Considere que foi administrado 1,28 mmol/L desse betabloqueador e que sua meia vida em 
uma reação de primeira ordem é 138 segundos.

Quanto tempo foi necessário para que
a concentração plasmática desse
betabloqueador (fármaco restante)
atingisse 0,040 mmol/L?

Observação: Meia vida - é o tempo necessário
para que a concentração do medicamento
reduza à metade da concentração inicial.

a) 32 segundos 

b)  690 segundos 

c)  73,6 minutos 

d)  11,5 horas

e)  8,62 minutos

A tabela fornece dados sobre a solubilidade em água do dicromato de potássio
em temperaturas diferentes.

A 200 g de água a 40 oC foram adicionados 63 g de dicromato de potássio. A mistura 
foi, então, aquecida a 60 oC e depois resfriada a 20 oC. As massas de corpo de fundo 
(sólido não dissolvido), na mistura a 40 oC, 60 oC e 20 oC, foram, respectivamente,

a)  0 g, 0 g e 5 g 

b)  5 g, 0 g e 37 g 

c)  34 g, 13 g e 50 g 

d) 48 g, 38 g e 57 g

e)  52 g, 47 g e 60 g
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Em 2018, em Bruxelas, foram comemorados os sessenta anos da inauguração do Atomium 
— um grande espaço para exposições, cuja estrutura reproduz a célula unitária cúbica de 
corpo centrado de um cristal de ferro ampliada em 165 bilhões de vezes. A estrutura tem 
102 m de altura e é formada por 9 esferas de 18 m de diâmetro conectadas entre si por 
tubos cilíndricos com 3 m de diâmetro, por onde passam escadas rolantes.
Embora a estrutura represente a célula unitária de um cristal de ferro, originalmente ela foi 
revestida com alumínio. Em 2006, em processo de restauração, as folhas de alumínio foram 
substituídas por aço inoxidável, uma liga de ferro e cromo.

Considerando as informações no texto e os dados apresentados na tabela, julgue o item.
 
De acordo com o modelo atômico atual, os átomos são constituídos por um núcleo
muito pequeno, carregado positivamente; na região extranuclear, os elétrons,
que apresentam propriedades tanto de onda quanto de partícula, distribuem-se em
regiões definidas como orbitais.

a)  Certo 

b)  Errado

questão11
UnB 2° Dia 2019



9

Simulado de Química

Sulfato de amônio e nitrato de potássio são compostos                          , classificados 
como        , amplamente empregados na composição de    .
As lacunas do texto devem ser preenchidas por:

O gráfico apresenta a variação da temperatura de uma substância durante 
aquecimento sob pressão constante.

Na representação gráfica, a fusão
da substância ocorre no segmento

a)  iônicos – óxidos – fertilizantes

b)  iônicos – sais – fertilizantes

c)  iônicos – sais – xampus

d)  moleculares – óxidos – fertilizantes

e)  moleculares – sais – xampus

a)  l 

b)  lI 

c)  lII 

d)  lV

e)  V

questão12
FAMERP 2018

questão13
FGV-SP Economia - Tarde 2018
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As antocianinas existem em plantas superiores e são responsáveis pelas tonalidades 
vermelhas e azuis das flores e frutos. Esses corantes naturais apresentam estruturas 
diferentes conforme o pH do meio, o que resulta em cores diferentes.
    O cátion flavílio, por exemplo, é uma antocianina que apresenta cor vermelha e 
é estável em pH ≈ 1. Se juntarmos uma solução dessa antocianina a uma base, de 
modo a ter pH por volta de 5, veremos, durante a mistura, uma bonita cor azul, que 
não é estável e logo desaparece.
    Verificou-se que a adição de base a uma solução do cátion flavílio com pH ≈ 1 
dá origem a uma cinética com 3 etapas de tempos muito diferentes. A primeira 
etapa consiste na observação da cor azul, que ocorre durante o tempo de mistura 
da base. 
A seguir, na escala de minutos, ocorre outra reação, correspondendo ao 
desaparecimento da cor azul e, finalmente, uma terceira que, em horas, dá origem 
a pequenas variações no espectro de absorção, principalmente na zona do 
ultravioleta.

(Paulo J. F. Cameira dos Santos et al. “Sobre a cor dos vinhos: o estudo das antocianinas e compostos análogos 
não parou nos anos 80 do século passado”. www.iniav.pt, 2018. Adaptado.)

a) aumentou; 10000; primeira 

b) aumentou; 10000; terceira

c) diminuiu; 10000; terceira

d)  aumentou; 5; terceira

e) diminuiu; 5; primeira

questão14
UNESP 2020

A variação de pH de ≈1 para ≈5 significa que a concentração de íons H+ (aq) na 
solução      , aproximadamente,        vezes. Entre as etapas 
cinéticas citadas no texto, a que deve ter maior energia de ativação e, portanto, 
ser a etapa determinante da rapidez do processo como um todo é a           .

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:
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Uma das áreas de aplicação dos conhecimentos de biotecnologia no mercado 
de trabalho é a produção de alimentos, bebidas e biocombustíveis que utilizam 
microorganismos em sua fabricação. Nesse contexto, um dos processos utilizados 
é a fermentação de carboidratos.

A equação química que representa a reação que ocorre na fermentação alcoólica 
da glicose é

C6H12O6(aq) → 2 C2H6O(aq) + 2 CO2(g)    ΔrH = ?

Assinale a alternativa que apresenta o valor correto da entalpia padrão da reação (ΔrH) 
de fermentação da glicose, em kJ/mol.

Entalpias de formação em kJ/mol
a)  -67 

b)  -32 

c)  +16 

d)  +32 

e)  +67

questão15
FATEC 2020/1

Um medicamento se apresenta na forma de comprimidos de 750 mg ou como
suspensão oral na concentração de 100 mg/mL. A bula do remédio informa que
o comprimido não pode ser partido, aberto ou mastigado e que, para crianças
abaixo de 12 anos, a dosagem máxima é de 15 mg/kg/dose.

Considerando apenas essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos, 
pesando 40 kg, poderia ingerir com segurança, no máximo,

a)  6,0 mL da suspensão oral em uma única dose

b)  7,5 mL da suspensão oral, ou um comprimido em uma única dose

c)  um comprimido em uma única dose. 

d) 4,0 mL da suspensão oral em uma única dose.

questão16
UNICAMP 2020
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Vinte gramas de um isótopo radioativo decrescem para cinco gramas em dezesseis anos. 
A meia-vida desse isótopo é:

O propranolol é o princípio ativo de medicamentos amplamente prescritos
para doenças cardiológicas. Seu ponto de fusão é 96 ºC, sendo solúvel em etanol (C2H5OH) 
e pouco solúvel em água.

Assinale a alternativa que apresenta: a principal interação intermolecular existente entre
o solvente etanol e o grupo funcional nitrogenado da estrutura do propranolol; e os nomes
das três funções orgânicas características dos grupos funcionais presentes no propranolol.

a)  4 anos

b) 16 anos

c)  32 anos

d)  10 anos

e)  8 anos

a)  Ligação de hidrogênio; éter, álcool e amina.  

b)  Interação de London; éster, álcool e amina.

c)  Interação de London; éter, álcool e amida.

d)  Interação de London; éter, cetona e amida.

e)  Ligação de hidrogênio; éster, álcool e amida.

questão17
FEI 2020

questão18
INSPER 2019/2
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Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo 
hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento
são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica.
 Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos,
que corresponde a:

A fórmula estrutural plana do BPA está representada abaixo.
Assinale a opção que apresenta corretamente a fórmula molecular,
massa molar e a função orgânica presente:

a)  ns1

b) np2

c)  nd3

d)  nf4

a)  C15H18O2; M.M = 228g/mol; fenol  

b) C15H20O2; M.M = 228g/mol; álcool 

c)  C15H16O2; M.M = 228g/mol; fenol

d) C15H14O2; M.M = 228g/mol; álcool 

questão19
UERJ 2019/1

questão20
MULTIVIX 2016
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