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Questão Resposta Argumentação 

23 D 

Como a questão não informa no enunciado as medidas obtidas no experimento não é possível verificar se as mesmas possuem média 100 
ou 99,8. A alternativa C não pode ser justificada pelo uso de algarismos significativos, pois, caso fosse, deveria apresentar 0,300 ao invés de 
0,3. Como duas alternativas não podem estar corretas pede-se a anulação da questão, ou a alteração para a alternativa D a qual não 
apresenta notação científica, porém não causa dualidade de respostas. 

23 D 

Como a questão não informa no enunciado as medidas obtidas no experimento não é possível verificar se as mesmas possuem média 100 
ou 99,8. A resposta informada na alternativa C, por sua vez, não pode ser justificada pelo uso de algarismos significativos, pois, caso fosse, 
deveria apresentar 0,300 ao invés de 0,3. Como duas alternativas não podem estar corretas pede-se a anulação da questão, ou a alteração 
para a alternativa D a qual não apresenta notação científica, porém não causa dualidade de respostas. 
 
Referência: SKOOG, WEST, HOLLER, CROUCH, Fundamentos de Química Analítica, Tradução da 8ª Edição norte-americana, Editora 
Thomson, São Paulo-SP, 2006. 

27 C 

Reação de metátese é sinônimo de reação dupla-troca. Essa reação mostrada na questão caracteriza-se como uma reação de metátese e 
não de neutralização. Visto que de acordo com vários livros conhecidos da área, reações de neutralização são aquelas que envolvem acidos 
e bases como reagentes produzindo sal e água. A reação da questão tem como reagentes  um ácido e um sal ácido produzindo um sal e o 
ácido carbônico que se decompõe em água e CO2. Ou seja, alternativa correta é a letra c 

27 B 

Entendo que a referida questão deveria ser anulada, pois, a reação química que ocorre na questão é uma reação de dupla-troca devido o 
hidrogênio do ácido nítrico ser trocado pelo potássio do KHCO3(aq), e não de neutralização visto que uma reação de neutralização ocorre 
entre um ácido e uma base e não entre um ácido e um sal conforme ocorreu na referida reação de dupla-troca. 

34 B 

Buretas de 25mL classificadas como classe A vendidas no mercado especializado possuem entre 0,03mL e 0,05mL de incerteza, sendo assim 
a alternativa C não está na especificação pretendida no enunciado. O mesmo ocorre com as pipetas que possuem incerteza de 0,04mL. O 
balão volumétrico de 25mL não seria adequado assim como a proveta de 25mL Como nenhuma das vidrarias nas alternativas possuem a 
incerteza pretendida no enunciado da questão pede-se a anulação da mesma. 
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34 B 

De acordo com a literatura (SKOOG, 2014) e informações disponibilizadas pelos próprios fabricantes, as buretas de 25mL classificadas como 
classe A vendidas no mercado especializado possuem entre 0,03mL e 0,05mL de incerteza, sendo assim a alternativa C não está na 
especificação pretendida no enunciado. O mesmo ocorre com as pipetas que possuem incerteza de 0,04mL. O balão volumétrico de 25mL 
não seria adequado assim como a proveta de 25mL Como nenhuma das vidrarias nas alternativas possuem a incerteza pretendida no 
enunciado da questão pede-se a anulação da mesma. 
 
Referência: SKOOG, Douglas A. Fundamentos de química analítica. 2014.. ISBN.9788522116607 

41 E 

Nessa questão, é visível pelos gráficos que a correta e a letra E. Visto que os erros aleatorios (caracterizados pela distribuição normal) são 
sim maiores na curva 2 do que na curva 1. E se a letra b estivesse correta, as letras a e c também deveriam estar, visto que a fórmula abaixo 
prova que a letra a, b e c estão erradas. 
 
LC(limite de confiança)= media+ t*s/rais(N) 

44 C 

Entendo que a referida questão deveria ser anulada, pois, o íon magnésio quando tratado com solução de NaOH também precipita. Essa 
afirmação também fica muito evidente no enunciado da questão de número 28 quando fala na mesma que em um sal que contem o íon 
magnésio e outro anion foi adicionado uma quantidade de solução de NaOH para garantir a precipitação quantitativa de hidróxido de 
magnésio. Sendo assim caracteriza-se na questão de número 44 duas alternativas corretas: A letra "C" e a letra "A" afirmada pelo gabarito 
preliminar. 

44 C 

O hidróxido de magnésio é praticamente insolúvel em água (como observado na questão 28 na qual o mesmo é precipitado), como no 
enunciado da questão a solução aquosa inicial é tratada com excesso de solução de hidróxido de sódio, existe a possibilidade que o íon 
Mg2+ presente na solução inicial precipite na forma de hidróxido de magnésio. Como não podem existir duas respostas corretas, pede-se a 
anulação da mesma 

44 B 

Os únicos metais que reagem com bases são o alumínio (Al), o zinco (Zn), o chumbo (Pb) e o estanho (Sn). A reação dos íons Al com a 
solução básica tem como produto aluminato de sódio que é solúvel em água, o que NÃO caracteriza a formação de precipitado. Em suma, 
entre as opções de resposta, não contem NENHUMA onde um íon ao reagir com solução basica forme precipitado. 
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44 C 

O hidróxido de magnésio é praticamente insolúvel em água (como observado na questão 28 na qual o mesmo é precipitado), como no 
enunciado da questão a solução aquosa inicial é tratada com excesso de solução de hidróxido de sódio, existe a possibilidade que o íon 
Mg2+ presente na solução inicial precipite na forma de hidróxido de magnésio. Como não podem existir duas respostas corretas, pede-se a 
anulação da mesma.Referência: SKOOG, Douglas A. Fundamentos de química analítica. 2014. ISBN.9788522116607 

44 C 

Segundo Skoog (2014), a reação do íon magnésio com hidróxido de sódio forma hidróxido de magnésio segundo a reação Mg 2+ + NaOH -> 
Mg(OH)2. O hidróxido de magnésio é um precipitado branco cor de gelatina. A alternativa segundo o gabarito é a letra A. O Fe 3+ também 
forma precipitado na presença de hidróxido de sódio, porém a questão pergunta "qual o único íon que forma precipitado na presença de 
NaOH". Logo, a questão tem 2 alternativas corretas e a questão deve ser anulada. 
 
Referência: Skoog, West, Holler, Crouch. Fundamentos de Química Analítica. Ed. Atual. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Páginas 257 e 
258. 

45 E 

Questão nº 45 NÃO APRESENTA OPÇÃO DE RESPOSTA DE ACORDO COM A RESPECTIVA ORDEM DOS REAGENTES. Segundo o gabarito 
preliminar a opção correta é a letra (E) ácido carboxílico e um aldeído. Esta INCORRETA essa opção, pois o primeiro reagente trata-se de um 
Aldeído conhecido como metanal ou aldeído fórmico ou formaldeído (H-CHO) e, o segundo trata-se de um Ácido carboxílico conhecido 
como ácido fórmico (H-COOH). Por mais que o ácido fórmico apresente ?PARTE? semelhante aos aldeídos (H-C=O) o mesmo NÃO se trata 
de um aldeído, pois também apresenta em sua estrutura uma hidroxila (OH). Em suma, a opção correta do gabarito preliminar apresenta 
uma INVERSÃO na ordem dos reagentes, o que torna a questão discutida sem opção de resposta, uma vez que o enunciado usa o seguinte 
termo: ?neste passo?, entende-se que o proferido pede como resposta a respectiva ordem dos reagentes utilizados. 

 


