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Questão 113 – Item Errado  
A Lei de Beer estuda a correlação de transmitância e absorbância (também chamada de absorvância) no 
estudo de espectroscopia de absorção molecular, e pode ser representada da seguinte forma: 

A = – log T = log 
  

 
 = ebc, onde: 

e = constante de absorvidade  
b = caminho óptico 

c = concentração (mols/L) 
A lei de Beer é bem sucedida ao descrever o comportamento da absorção de meios contendo 
concentrações de analito relativamente baixas, sendo considerada uma lei limite. 
Dessa forma, o item está errado pois, não cresce exponencialmente e possui reprodutividade em baixas 
concentrações. 

 
Questão 114 – Item Errado 
Fluorescência molecular é um importante processo analítico de emissão, onde ocorre a excitação da 
molécula por um feixe de radiação eletromagnética; então, a emissão radiante ocorre quando as 
espécies excitadas retornam ao seu estado fundamental. 
Na fluorescência ocorre muito rápido o retorno para o estado fundamental das moléculas, dessa forma 
ela não permanece ativa, isto é, emitindo radiação.  

 
Questão 115 – Item Errado 
O sulfeto de sódio (Na2S) é um composto iônico, visto que, ocorre a união de um metal alcalino (Sódio) e 
um calcogênio (Enxofre). 
Os compostos iônicos são gerados por ligações entre metais e ametais, caso que ocorre no item 
abordado. 

 
Questão 116 – Item Correto 
São citados dois compostos orgânicos no enunciado do item. O primeiro trata-se do p-aminofenol (que 
possui o grupo – NH2 e o grupo – OH, ambos podendo realizar a interação do tipo ligação de hidrogênio) 
e o segundo sendo o 1-amino-4-metilbenzeno (nesse caso possuindo apenas o grupo – NH2). 
Dessa forma, aquela espécie química que realiza maior quantidade de interações do tipo ligação de 
hidrogênio será mais solúvel em água. Sendo assim, o item é correto. 

 
Questão 117 – Item Correto 
Pela análise dos cátions citados no item (Sódio e Bário) percebe-se que os mesmos não fazem parte de 
mesmo grupo da tabela periódica. O elemento Sódio pertence ao grupo 1 da tabela periódica (Metais 
alcalinos) possuindo carga + 1. Já o elemento Bário pertence ao grupo 2 da tabela periódica (Metais 
alcalinos terrosos) possuindo carga +2. Dessa forma, se houver troca de íons na reação essa ocorrerá na 
proporção de 1 de bário para 2 de sódio, como segue: 

Ba(NO3)2 + C6O6Na2 → 2 NaNO3 + C6O6Ba 
1 mol de Bário + 1 mols de Rodizonato → 2 mols de nitrato de sódio + 1 mol de Rodizonato de Bário  

261,3 g de Nitrato de Bário → 214 g de Rodizonato de sódio 

1.306,5 g de nitrato de bário → X g de Rodizonato de sódio 

X = 1.070 g 

 



 

Questão 118 – Item Correto 
Kps corresponde ao produto de solubilidade de um material em determinado solvente. Ele será 
calculado a partir da equação de equilíbrio de solubilidade do material. Dessa forma temos na questão: 
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Conforme enunciado da questão, deseja-se calcular a concentração de íons sulfeto no momento da 
precipitação. Esse cálculo será realizado isolando a concentração dos íons sulfeto na equação de Kps. 
Dessa forma, chegaremos a seguinte fórmula: 
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Demonstrando que o item está correto. 

 
Questão 119 – Item Errado 
A reação de combustão do magnésio pode ser representada da seguinte forma:  

2 Mg(s) + O2(g) → 2 MgO(s) 
 
Nessa reação temos um metal alcalino terroso (magnésio) reagindo com um calcogênio (gás oxigênio). 
Pela análise das propriedades periódicas, sabemos que metais possuem baixa eletronegatividade e 
ametais, por sua vez, possuem alta eletronegatividade. Dessa forma, a reação ocorrerá com o magnésio 
perdendo elétrons (sofrendo oxidação) e o oxigênio ganhando elétrons (sofrendo redução). 
Outra forma de avaliar é considerando o número de oxidação (NOX). O magnésio tem o seu NOX 
aumentado, indicando oxidação, e o oxigênio tem seu NOX diminuído, indicando redução. 

 
Questão 120 – Item Errado 
A equação trata da reação: BaCO3(s) → BaO(s) + CO2(g). Para auxiliar o raciocínio o avaliador disponibilizou 
três equações químicas que podem ser interpretadas como etapas intermediárias do processo. Dessa 
forma, podemos utilizar a Lei de Hess para auxiliar nesse raciocínio. 
 
Ba(s) + C(grafite) + 3/2 O2(g) → BaCO3(s) ΔH1 
Ba(s) + 1/2 O2(g) → BaO(s) ΔH2 
C(grafite) + O2(g) → CO2(g) ΔH3 
 
Para obtermos a equação de decomposição a partir das três etapas citadas, iremos inverter a primeira 
reação e repetir as demais, 
 
BaCO3(s) → Ba(s) + C(grafite) + 3/2 O2(g) (ΔH1) x (–1) 
 
Ba(s) + 1/2 O2(g) → BaO(s) ΔH2 
 
C(grafite) + O2(g) → CO2(g) ΔH3 

____________________________________________ 
BaCO3(s) → BaO(s) + CO2(g) ΔHx = ΔH3 + ΔH2 – ΔH1 
 
Logo, o valor da variação da entalpia será o somatório das variações das três etapas, levando em 
consideração as alterações realizadas. 

 


