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Introdução 
A prova de Química da segunda fase do vestibular da Unicamp 2019 foi contextualizada em temas bastante 
atuais e relevantes, principalmente no segmento CTSA (Ciência, Tecnologia, Saúde e Ambiente). No campo 
da Ciência pode-se mencionar o estudo abordado na questão 02, o qual avaliou a substituição ou 
diminuição do teor de sal de cozinha em um alimento bastante consumido pelos brasileiros. A Tecnologia foi 
abordada na questão 06, ao apresentar um trabalho publicado em uma das principais revistas internacionais 
da área de Química. Esse trabalho buscou o desenvolvimento de uma tecnologia capaz de efetuar a 
produção de energia limpa pela eletrólise da água do mar. A Saúde foi contextualizada nas questões 01 e 
04, as quais abordaram o impacto do consumo de alguns alimentos à saúde bucal e a maior toxicidade de 
pesticidas quando em formulações. Finalmente, o Meio Ambiente foi explorado na questão 03, ao se avaliar 
o impacto da produção e pós-consumo de um bioplástico no Meio Ambiente. Tendo em vista o desempenho 
geral dos candidatos, pode-se considerar que foi uma prova de nível difícil, apesar dos temas abordados, 
tais como acidez, solubilidade, concentração, estequiometria, termoquímica e eletroquímica, estarem 
presentes na maioria das provas de Química dos vestibulares recentes. A Banca Elaboradora acredita que 
a necessidade de leitura atenta, interpretação dos enunciados e avaliação de figuras, tabelas ou gráficos 
pode ter dificultado a resolução das questões. Essa hipótese pode ser confirmada pelo fato de que em 
algumas questões o enunciado já trazer boa parte da resolução da questão, bastando o candidato ir um 
pouco além do que foi apresentado e completar a resposta de forma mais elaborada e levando em conta o 
conhecimento químico. Entender o que se lê e saber extrair informações coerentes de figuras, gráficos e 
tabelas são habilidades esperadas dos futuros graduandos da Unicamp. 
 
 

Questão 1 
A fermentação de alimentos ricos em açúcares é um processo prejudicial à saúde bucal, pois promove um 
ataque químico ao esmalte dos dentes. A parte inorgânica dos dentes é formada por uma substância 
chamada hidroxiapatita, que, em um ambiente bucal saudável, apresenta baixa solubilidade. Essa 
solubilidade pode ser equacionada da seguinte forma: 
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a) Algumas características da saliva se alteram na presença de alimentos. Considerando que o prejuízo 

aos dentes causado pela ingestão de diferentes fontes de açúcar obedece à ordem cana > frutas > mel, 

preencha com as palavras cana, frutas e mel a tabela do espaço de respostas e explique em que se 
baseou a sua escolha. 
 

b) O uso de água fluoretada e de produtos com flúor é recomendado para a saúde bucal. Explique a 
vantagem do uso do fluoreto levando em conta a equação informada acima e a equação de dissolução 
da fluoroapatita abaixo; indique também possíveis correlações entre essas equações. 

 
Ca5(PO4)3F(s) + aq = 5Ca
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Objetivo da Questão 
Essa questão trata de um assunto do cotidiano, o ataque químico ao esmalte dos dentes e seu combate 
pelo uso de fluoreto na higiene bucal. O item a aponta uma sequência de prejuízo aos dentes, relativos à 
ingestão de diferentes fontes de açúcares. A fermentação desses açúcares pode modificar o pH bucal pela 
geração de espécies ácidas e, com isso, é possível avaliar a extensão do ataque químico dos ácidos ao 
esmalte natural dos dentes. O item b destaca uma das possíveis formas de diminuir esse ataque ao esmalte 
dos dentes pela formação de uma camada protetora de fluorapatita pelo uso de fluoreto. Os itens do 
programa abordados nesta questão são equilíbrios envolvendo ácidos e solubilidade. 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Conforme o enunciado da questão, a fermentação do açúcar leva ao ataque químico da hidroxiapatita. 
Sabendo que a fermentação leva à formação de ácidos, conclui-se que o meio ácido promove a dissolução 
da hidroxiapatita. Ainda de acordo com o enunciado, o prejuízo ao esmalte segue a ordem cana > frutas > 
mel. No gráfico, a curva z é a que representa maior acidez (menor valor de pH), por um período maior de 
tempo após a ingestão, devendo, desta forma, corresponder à cana. Na sequência viriam as curvas y e x, 
correspondentes às frutas e ao mel, respectivamente. Assim, deve-se preencher os espaços da tabela com 
as palavras mel, frutas e cana, fazendo-se a correta correspondência com as curvas x, y e z, 
respectivamente: 
 

 

b) (2 pontos) 
O uso de fluoreto tem como vantagem a formação da fluoroapatita, uma substância com menor solubilidade 
que a hidroxiapatita, como indicam os valores de Kps. Conforme as equações, a dissolução da hidroxiapatita 
(primeira equação) leva à formação de íons cálcio e fosfato. Na presença de íons fluoreto, forma-se a 
fluoroapatita, como mostra a segunda equação. 
 

Desempenho dos candidatos 

Curva Alimento 

x mel 

y frutas 

z cana 



Comentários Gerais 
A questão apresentou índice de facilidade de 0,32, sendo considerada de nível entre médio e difícil. Embora 
os temas abordados, acidez e solubilidade, sejam bem explorados no ensino médio, a Banca Elaboradora 
atribui como fator de maior dificuldade a necessidade de correlacionar as duas equações químicas 
fornecidas. A análise correta do gráfico pode também ter dificultado a resolução do item a. Na resposta do 
item a, exige-se a interpretação dos dados de um gráfico do pH bucal versus tempo de ingestão de algumas 
fontes de açúcares. Para responder corretamente a esse item, é preciso considerar o conhecimento prévio 
de que os ácidos têm a capacidade de atacar o esmalte natural dos dentes (hidroxiapatita). Assim, a leitura 
correta das informações do gráfico permite que se infira que um valor mais baixo de pH (maior acidez), ou 
um tempo mais longo do pH bucal abaixo de 7 (pH normal) levam a um maior desgaste. Implícita ou 
explicitamente, é necessário que a resposta se baseie nessa relação direta entre pH mais baixo e maior 
ataque ou prejuízo aos dentes. Os erros mais comuns nas respostas a esse item foram: 1) associar uma 
maior acidez bucal à acidez intrínseca de cada alimento, o que não é correto e nem possível nesse caso, já 
que não se informa sobre esses dados para cada um dos alimentos; 2) associar a acidez bucal à 
concentração de açúcares, o que, também, não seria correto ou possível, já que essa informação não é 
dada e, se fosse dada, não forneceria a resposta desejada. Por outro lado, embora uma maior quantidade 
de açúcar possa sugerir uma maior fermentação e uma maior diminuição de pH, no caso específico esse 
raciocínio não seria totalmente válido, pois tratam-se de sistemas bem diferentes, em que há muitas outras 
variáveis, inclusive fontes de diferentes açúcares; 3) outro erro comum foi argumentar de forma genérica 
sobre como ocorre a alteração do pH, mas não correlacioná-la corretamente ao ataque químico. A resposta 
correta ao item b exige que se estabeleça uma clara comparação entre as solubilidades da hidroxiapatita 
(esmalte natural dos dentes) e a fluoroapatita (um esmalte semelhante à hidroxiapatita). A comparação 
deve ser feita com base nos valores de Kps fornecidos, evidenciando o menor valor dessa grandeza para a 
fluoroapatita. Um dos erros mais comuns foi afirmar que a fluoroapatita melhora a saúde bucal pois os íons 
Ca

2+
 e PO4

3-
 que se formam da sua dissolução ajudam a formar mais hidroxiapatita. Com certeza, esse tipo 

de argumento evidencia a dificuldade de leitura e interpretação de texto por parte dos candidatos. Nesse 
caso, o que ocorreu, especificamente, é que eles entenderam que a fluoroapatita seria um dos possíveis 
produtos fluoretados utilizados em pastas de dente, o que não faz sentido. Outro erro bastante comum foi 
afirmar que nas duas equações o que há em comum são os íons Ca

2+
 e PO4

3-
 sem fornecer mais detalhes 

da consequência desses íons comuns no equilíbrio de solubilidade dos dois tipos de esmaltes. Há que 
ressaltar que no texto da questão não há nenhum informação sobre a interação entre H

+
 e OH

-
 ou F

-
, e 

também nada em relação à maior estabilidade da fluoroapatita ao ataque químico. Assim, uma resposta a 
esse item baseada nesses fatos, no caso de uma questão de vestibular, exigiria que o texto desse 
informações relevantes nesse sentido, tais como valores de constantes de equilíbrio; ou então o item 
deveria apontar em que direção a argumentação deveria ser feita. Concluindo, os requisitos necessários 
para a correta resolução dos itens exigem conhecimentos sobre a neutralização H

+
/OH

-
, interpretação de 

valores de Kps e solubilidade.    

Questão 2 
A pesquisa em alimentos está sempre à procura de novos produtos, ou novas formulações para antigos 
produtos, tanto para melhorar sua qualidade quanto para ampliar as opções do consumidor. Um estudo 
recente, realizado pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP, avaliou a preparação de 
mortadela com diferentes formulações (F). Alguns resultados desse trabalho são apresentados na tabela 
abaixo. 

 

Contagem total de bactérias (UFC/g) para três formulações em função do tempo 

                        Tempo (dias) 

Formulações 15 30 60 

F1 <10 1,3x10
2
 7,2x10

4
 

F2 <10 3,5x10
2
 5,6x10

5
 

F3 4,5x10
2
 3,0x10

2
 3,1x10

6
 

 
Dados:  
F1: 2% de NaCl; controle.  



F2: 1% de NaCl, 0,5% de KCl e 0,5% de CaCl2. 
F3: 1% de NaCl.  
UFC: unidades formadoras de colônias (tomar como sinônimo de quantidade de microrganismos). 
 
a) Considerando os resultados apresentados e seus conhecimentos, cite e comente dois objetivos 

possíveis desse estudo com relação ao NaCl. 
 

b) Indique uma conclusão que se pode extrair desse estudo. Escolha e compare duas formulações para 
justificar sua resposta. 

Objetivo da Questão 
Essa questão exige fundamentalmente leitura e interpretação de informações, no sentido de entender uma 
das formas de se conduzir uma pesquisa científica e interpretar os resultados obtidos por ela; ou seja, ela 
trata do método científico. A questão se baseia numa pesquisa em que se estuda a possibilidade de 
diminuição da quantidade de NaCl em formulações de mortadela, ou na substituição desse sal por outros. É 
provável que a motivação inicial da pesquisa tenha sido diminuir o consumo de NaCl por parte da 
população, no sentido de contribuir para a diminuição dos casos de doenças associadas ao uso excessivo 
de sal. A questão, em si, não exige essa leitura ou interpretação nas respostas aos itens. O texto fornece 
apenas informações sobre o crescimento bacteriano nas diversas formulações do produto, o que significa 
que as respostas exigem apenas interpretações desses dados. No entanto, em sala de aula, seria 
interessante que a questão da saúde associada ao consumo excessivo de sódio também viesse à tona, 
tanto no sentido de tornar o assunto multidisciplinar, como também na discussão do papel da Ciência para a 
sociedade e de sua forma de construção do conhecimento. Os itens do programa abordados nesta questão 
são concentração e química e sociedade.

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
De acordo com os dados fornecidos, a formulação F1 é o controle e, portanto, as formulações F2 e F3 
contemplariam as modificações do produto (mortadela) para a avaliação de algumas variáveis relativas aos 
objetivos do estudo. Assim, comparando-se F1 e F2, observa-se que um objetivo é avaliar a substituição de 
NaCl por outros sais. Comparando-se F1 e F3, observa-se que outro objetivo é avaliar a diminuição da 
quantidade de NaCl. Esses objetivos foram avaliados pelo acompanhamento do crescimento bacteriano na 
mortadela em função do tempo. 
 
 
b) (2 pontos) 
Pode-se chegar a uma conclusão comparando-se o crescimento bacteriano em função do tempo nas 
formulações F1 e F2. Nesse caso, com a substituição do NaCl por outros sais observa-se um maior 
crescimento bacteriano na F2 em períodos mais longos que 15 dias.  
 
OU 
 
Pode-se chegar a uma conclusão comparando-se o crescimento bacteriano em função do tempo nas 
formulações F1 e F3. Nesse caso, com a diminuição da quantidade de NaCl, observa-se um maior 
crescimento bacteriano na F3 em períodos mais longos que 15 dias. 
  



Desempenho dos candidatos 

Comentários Gerais 
A questão apresentou índice de facilidade de 0,29, sendo considerada de nível difícil. Esse resultado 
surpreendeu a Banca Elaboradora. A dificuldade de leitura e interpretação de textos e tabelas pode ter 
dificultado a resolução da questão. O item a questiona sobre dois objetivos da pesquisa em relação ao 
cloreto de sódio. Novamente, vale a pena reforçar que as informações da tabela e os dados fornecidos dão 
as pistas para a resposta. Pode-se afirmar que possíveis objetivos da pesquisa são: 1) diminuir a 
concentração de cloreto de sódio (NaCl) na mortadela ao comparar as condições experimentais F1 e F3, e 
2) verificar a possível substituição do NaCl por outros sais que não contêm o íon sódio (Na

+
), substituindo-

se parte do NaCl por KCl e CaCl2, comparando-se as condições experimentais entre F1 e F2. Como o item 
a pede objetivos em relação ao NaCl, a resposta deve se basear nessa substância. Do ponto de vista 
químico, pode-se observar que há mudança na concentração de cloreto. Entretanto, o aspecto relevante na 
saúde pública se deve exclusivamente ao sódio, pelo menos até o presente momento. Como dissemos, a 
resposta correta ao item a deve levar em conta os objetivos do experimento e não possíveis resultados na 
saúde do consumidor. Muitos candidatos apontaram a diminuição de cloreto como um dos objetivos da 
pesquisa, sendo que boa parte desses candidatos se prenderam ao fato de que o “cloro” tem ação 
bactericida. Essa interpretação mostra a dificuldade de muitos alunos com a linguagem química. Por vezes, 
os textos, ou mesmo os professores, simplificam a linguagem química, não informando rigorosamente 
termos e definições. Nesse caso específico, não se informa adequadamente se se trata do átomo cloro, do 
cloro molecular ou do íon cloreto e assim o aprendiz confunde informações. Outro erro comum foi 
considerar que uma maior quantidade de UFC seria uma vantagem, o que é justamente o contrário. 
Bastante comum foi ainda considerar que o objetivo era encontrar a melhor concentração de NaCl para a 
conservação da mortadela, o que é uma observação pouco específica, tornando o objetivo da pesquisa 
genérico demais. A ideia central nos objetivos de uma pesquisa é a especificidade: diminuir o teor 
(concentração) de cloreto de sódio ou encontrar um substituto para esse sal. Muitos candidatos confundiram 
objetivo com conclusão. Desse modo, a questão também deve servir didaticamente para separar esses dois 
aspectos e notar que a conclusão deve estar atrelada a um objetivo da pesquisa. Houve muitas respostas 
em que se afirma que o objetivo final da pesquisa era diminuir a hipertensão arterial. Embora esse seja um 
aspecto relevante, em nenhum momento o texto da questão dá pistas de que houve avaliações de pressão 
arterial, muito menos se fornece qualquer dado experimental que mostre correlações entre teor de NaCl e 
pressão arterial. O item b pede que, a partir das informações, se tire uma conclusão e que essa conclusão 
seja explicada em função da comparação entre duas formulações testadas. A chave para responder 
corretamente esse item é observar, comparativamente, as formulações testadas e os resultados 
observados. Assim, de acordo com o item a, dois objetivos tornam-se claros ao comparar as formulações F1 
com F2 e F1 com F3. Ao escolher uma dessas duas comparações, deve-se, na sequência, observar os 
resultados obtidos nos dois casos e a partir daí tirar a conclusão. Ora, ao comparar F1 com F2, observa-se 



que ao trocar NaCl por outros sais, ocorre um aumento na quantidade de UFC ao longo do tempo, donde se 
conclui que a substituição do NaCl por KCl e CaCl2, mantendo-se constante o teor “salino” da mortadela, 
não funciona bem, já que a quantidade de UFC sofre um aumento de cerca de 10 vezes em 60 dias, 
comparando-se F2 com F1. Se a escolha for uma comparação entre F1 e F3, em que se objetiva diminuir à 
metade a concentração de NaCl na mortadela, os resultados mostram que com a diminuição do NaCl à 
metade, a proliferação de bactérias (contagens de UFC) foi cerca de 40 vezes maior em 60 dias. É 
interessante observar que o texto da questão informa que F1 é o controle, o que é uma pista para analisar 
os propósitos da pesquisa. O erro mais comum nas respostas foi não conseguir comparar valores 
numéricos com potências. Muitos candidatos compararam somente a parte principal dos valores de UFC e 
se esqueceram da potência. Também houve muita confusão em distinguir potências; muitos candidatos 
tiveram dificuldade em perceber que as potências de base 10 tinham valores positivos, transformando os 
altos valores de UFC em valores menores do que 1. Muitos candidatos também erraram ao não conseguir 
destacar uma conclusão, ou tirarem conclusões muito genéricas, que não demonstravam interpretação 
correta dos resultados experimentais da pesquisa. Em muitos outros casos, os candidatos tiraram 
conclusões que poderiam estar corretas, mas fizeram comparações trocadas. 

Questão 3 
O bioplástico PLA (poliácido lático) é obtido pela polimerização do ácido lático (C3H6O3), um insumo que 
geralmente se origina da fermentação de açúcares provenientes do milho ou da cana-de-açúcar. Esse 
bioplástico é fabricado em larga escala em plantas industriais que funcionam à base de óleo cru, carvão ou 
gás natural. O PLA já é hoje uma realidade comercial, logo é importante que ele seja claramente 
identificado na embalagem para facilitar a sua distinção entre outros plásticos. Ao ser descartado em 
ambientes com muito oxigênio e na presença de microrganismos, esse bioplástico é rapidamente oxidado a 
gás carbônico e água. Contudo, em ambientes com pouco oxigênio, como aterros sanitários, o PLA se 
decompõe muito lentamente ao reagir com a umidade, formando gás carbônico e metano. 
 
a) Levando em conta as informações do texto, cite e comente uma desvantagem da produção do PLA e 

escreva a equação química para a formação do dímero desse ácido, sabendo que ele é obtido por uma 
condensação (com a liberação de água). 
 

b) Levando em conta as informações do texto, cite e comente uma desvantagem do pós-consumo do PLA 
e escreva a equação química para uma das formas de decomposição do dímero do ácido lático. 

 

Objetivo da Questão 
A análise um problema oriundo da atividade humana não é tão trivial como se pode imaginar. Uma análise 
superficial pode levar a conclusões totalmente erradas, quando não se baseia em dados robustos. A 
questão ambiental da produção, consumo e deposição de plásticos é um problema sério para o ambiente e 
de análise bem complexa. Uma das opções que a sociedade moderna tem procurado para diminuir o 
problema dos plásticos oriundos do petróleo é buscar alternativas nos bioplásticos, materiais oriundos de 
matérias primas renováveis. No entanto, quando se analisam todas as condições de produção e deposição 
desse material, os resultados podem não ser tão animadores. Nesse sentido, essa questão mostra algumas 
possíveis vantagens e desvantagens na substituição dos plásticos convencionais por bioplásticos. Afinal, a 
Ciência e a Tecnologia propõem soluções, mas é a sociedade (o cidadão) que deve decidir se a solução 
proposta atende aos seus anseios. O texto da questão 3 dá algumas informações sobre a forma de 
produção do PLA (poli ácido lático) e de sua deposição em aterros sanitários ou sua reciclagem. A questão 
é bem enfática ao relatar aspectos negativos e positivos na utilização desse produto e deixa por conta do 
leitor destacar e discorrer sobre essas vantagens e desvantagens, cabendo a ele o julgamento final sobre 
sua adoção ou não. É desse modo que o ensino de Ciências contribui para a formação do cidadão. É claro 
que é preciso dar informações e ensinar a forma adequada de processá-las, mas cabe ao cidadão decidir o 
que pode ser bom ou não coletivamente. Vale notar que muitas coisas que parecem ser boas 
individualmente são altamente prejudiciais coletivamente. Os itens do programa abordados nesta questão 
são estequiometria, química de compostos orgânicos e polímeros.



Resposta Esperada 
 
a) (2 pontos) 

 
b) (2 pontos) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(a) Produção do PLA
 

Desvantagem

 
O PLA é fabricado em plantas industriais que funcionam à base de óleo 
cru, carvão ou gás natural, ou seja, com o uso de recursos não 
renováveis. A queima desses combustíveis libera gases prejudiciais ao 
meio ambiente.
 

 
 

Equação

 
2C5H10O3→ C10H18O5 + H2O (fórmula do PLA fornecida no texto) 

OU 

2C3H6O3→ C6H10O5 + H2O (fórmula correta do PLA)      
                    

 
(b) Pós-consumo do PLA
 

Desvantagem

 
Em ambientes com pouco oxigênio, o PLA se degrada formando metano, 
um gás associado ao efeito estufa.
 

 
 
 
 

Equação

 
C10H18O5 + 12 O2 → 10 CO2 + 9 H2O (fórmula do PLA fornecida no texto)
 
OU
 
C6H10O5 + 6 O2 → 6 CO2 + 5 H2O (fórmula correta do PLA)
 
OU
 
C10H18O5 + 3H2O →  4 CO2 + 6 CH4 (fórmula do PLA fornecida no texto)
 
OU
 
C6H10O5 + H2O →  3 CO2 + 3 CH4 (fórmula correta do PLA)



Desempenho dos candidatos 

Comentários Gerais 
A questão apresentou índice de facilidade de 0,32, sendo considerada de nível difícil. Analisando o 
desempenho, pode-se perceber que metade dos candidatos teve uma pontuação menor ou igual a 1 ponto 
de um total de 4 pontos possíveis. Esse resultado pode ser atribuído à dificuldade de leitura e interpretação 
de textos e à dificuldade em escrever equações químicas, mesmo para substâncias mais simples, como no 
caso da questão. O item a da questão pede que se destaque e comente uma desvantagem da produção do 
PLA e que se escreva uma equação química da sua produção. O texto informa que o PLA é produzido a 
partir de recursos renováveis como o milho e a cana de açúcar. Esse fato pode ser interpretado como uma 
vantagem, uma vez que não se utiliza uma fonte não renovável como o petróleo, caso do plástico 
convencional. Por outro lado, o uso de matérias primas que podem ser utilizadas como fonte de alimentos 
pode ser apontado como uma desvantagem para o processo. Outra possível desvantagem é a utilização de 
fontes de energias não renováveis. O próprio texto cita o óleo cru, o carvão e o gás natural. O erro mais 
comum ao citar uma desvantagem foi citar o uso de fontes não renováveis de energia, mas não explicitar as 
razões disso, como a poluição atmosférica pela queima ou mineração. Nesse caso específico, o candidato 
simplesmente copiou algo que está declarado no texto e nada acrescentou. Também houve muitos casos 
em que se atribui uma desvantagem ao lixo gerado pelo bioplástico ao ser descartado, algo relacionado ao 
seu uso e não à sua produção. Em relação à segunda parte do item a, a equação química de dimerização, o 
texto dá uma descrição completa do que ocorre na reação de preparação do PLA e pede que isso seja 
transcrito na forma de uma equação química. Houve erros de todos os tipos, como ausência da própria 
equação, não balanceamento e falta de uma substância. O item b pede que se cite uma desvantagem no 
pós-consumo do bioplástico PLA e que se escreva uma equação química para uma das formas de 
decomposição. Vale a pena observar que o próprio texto do item b dá uma “dica” sobre como respondê-lo, 
ao pedir que se escreva uma equação química de uma de suas formas de decomposição. Ao observar a 
descrição das formas de decomposição, o texto informa que em ambientes ricos em oxigênio produz-se gás 
carbônico, e em ambiente com pouco oxigênio, produzem-se gás carbônico e metano. É claro que a 
decomposição em ambientes pobres de oxigênio é a resposta mais apropriada ao item b, já que essa 
decomposição dá origem ao gás metano, um potente gás do efeito estufa. Atribuir à formação de gás 
carbônico um problema do pós-consumo não é uma resposta adequada, já que a produção dos insumos 
envolve a absorção do gás carbônico da atmosfera, e esse foi o erro mais comum cometido pelos 
candidatos. A melhor resposta, portanto, é a produção de metano na decomposição anaeróbica do PLA. No 
entanto, o erro mais comum nessa escolha foi atribuir o problema do metano à sua fácil combustão, ou 
então ao seu cheiro, mesmo considerando que esta não é uma característica do metano. Poucos 
candidatos atribuíram como desvantagem no pós-consumo à necessidade de identificação, mesmo porque 
essa identificação pode ser iniciada já na produção dos objetos à base do PLA. Em relação à equação 
química de decomposição, a grande maioria dos candidatos não conseguiu escrevê-la adequadamente, 
sendo que muitos nem mesmo conseguiram distinguir entre as duas possibilidades, como, por exemplo, 



citar a decomposição em atmosfera rica em oxigênio, e mostrar a formação de metano. Por fim, a maioria 
que acertou a equação química, optou pela degradação do PLA em meio rico em oxigênio, originando gás 
carbônico. 

Questão 4 
Em um estudo recente, que avaliou a toxicidade em células humanas de pesticidas eficazes no combate a 
pragas, comenta-se: “pesticidas são usados no mundo todo como misturas denominadas formulações. 
Essas misturas contêm adjuvantes, frequentemente mantidos como confidenciais e chamados de inertes 
pela indústria produtora. As formulações também incluem um princípio ativo, que é frequentemente testado 
sozinho.” A figura a seguir mostra parte dos resultados obtidos no referido estudo. 
 

 
 (Adaptado de BioMed Research International 2014, 1-8.) 

 

a) Considerando as informações dadas, indique em qual condição experimental as células humanas foram 
mais afetadas. Justifique sua resposta com base nos gráficos. 

 

b) O parágrafo 11 do artigo 3º do PL Nº 6.299, de 2002 (conhecido como “Lei do Veneno”), estabelece: “As 
condições a serem observadas para a autorização de uso de pesticidas de controle ambiental e afins 
deverão considerar os limites máximos de resíduos estabelecidos nas monografias de ingrediente ativo 
publicadas pelo órgão federal de saúde.” Pensando na saúde humana, que recomendação técnica você 
daria a um deputado que fosse votar essa lei, especificamente para esse parágrafo? Justifique levando 
em conta as informações dos gráficos e do enunciado. 

Objetivo da Questão 
Há pouco tempo, o congresso nacional esteve às voltas com a aprovação de um novo projeto de lei para 
regulamentar o uso de defensivos agrícolas no Brasil, conhecido como “lei do veneno”. Observou-se um 
embate político entre diversas frentes parlamentares, mormente entre os grupos dos ruralistas e o grupo 
dos ambientalistas. A discussão se origina das inúmeras visões e interesses que permeiam o tema, sendo 
que questões econômicas estão entre os fatores que promoveram a elaboração desse novo projeto. A 
prova de Química traz uma pequena contribuição à formação do nosso aluno no ensino médio, no momento 
em que introduz o tema na forma de um questionamento e traz informações relevantes sobre o cerne da lei. 
A questão toca num ponto nevrálgico dessa discussão quando dá informações sobre um estudo em que se 
avaliou a toxicidade de alguns pesticidas em células humanas. A questão traz um trecho resumido do 
estudo, relativo às conclusões a que os autores chegaram a partir dos resultados experimentais. O estudo 
original traz muitas outras informações, inclusive com identificações dos pesticidas utilizados. Os itens do 
programa abordados nesta questão são concentração e química e sociedade. 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
As células humanas foram mais afetadas pela aplicação dos pesticidas como formulação. Os gráficos 
mostram que, em relação aos três pesticidas, ocorreu maior porcentagem de morte celular com menores 



valores de concentração do princípio ativo quando se usa a formulação, mais do que quando se usa o 
princípio ativo puro.  
 
OU 
 
As células humanas foram mais afetadas pela aplicação do pesticida C. Comparando-se os três gráficos, 
observa-se que, com o uso do pesticida C, ocorreu maior porcentagem de morte celular empregando-se 
menores valores de concentração do princípio ativo quando se usa a formulação.  
 
b) (2 pontos) 
Sugestão: acrescentar ao parágrafo que os estudos sobre os pesticidas deveriam se basear em testes que 
empregam a formulação do pesticida e não apenas o princípio ativo puro. Isso porque o estudo científico 
mencionado na questão indicou que princípios ativos em conjunto com outros ingredientes presentes na 
formulação do produto comercial podem ser mais prejudiciais do que os princípios ativos puros.  
 
 

Desempenho dos candidatos 

Comentários Gerais 
A questão apresentou índice de facilidade de 0,51, sendo considerada de nível médio. Analisando o 
desempenho dos candidatos, pode-se perceber que cerca de 35% deles tiveram uma pontuação de 2 
pontos de um total de 4 pontos possíveis, e que 17,1% acertaram os dois itens da questão. Boa parte dos 
candidatos que fizeram 2 pontos acertaram o item a, pois optaram por comparar os pesticidas entre si. O 
item a pede que se indique, a partir das informações dadas, em qual condição experimental as células 
humanas foram mais afetadas, e que se justifique a escolha. De acordo com as informações, pode-se 
responder corretamente ao item a de duas formas diferentes. Pode-se considerar apenas um dos pesticidas 
e comparar as toxicidades da formulação e do princípio ativo. Nessa opção, observa-se que, para qualquer 
um dos pesticidas (A, B ou C), a formulação apresenta uma toxicidade maior que o princípio ativo puro, o 
que se justifica pelo fato da porcentagem de células vivas declinar em menores valores de concentração no 
caso das formulações.  Uma segunda possibilidade de resposta se baseia na comparação de toxicidade 
entre os três pesticidas (A, B e C), escolhendo-se as formulações ou os princípios ativos puros. Nessa 
opção, pode-se afirmar que o pesticida C apresenta maior toxicidade às células humanas, uma vez que a 
porcentagem de células vivas cai a zero ou diminui em menores valores de concentração desse pesticida, 
seja comparando as formulações, seja comparando os princípios ativos. O interessante nesse tipo de 
pergunta é fato de haver mais que uma forma de apresentar e discutir o problema, já que é um assunto bem 
complexo. A grande maioria dos candidatos optou por escolher entre os pesticidas e muito frequentemente 
optaram pelo pesticida C. A escolha por comparar as toxicidades do princípio ativo e da formulação, como é 
fortemente sugerido no trecho introdutório, em que se informa sobre os comentários dos autores, daria 
melhores subsídios para responder ao item b, e esse era um dos objetivos da Banca Elaboradora. Entre os 



candidatos que escolheram corretamente o pesticida C, o erro mais comum foi não observar (e relatar) 
corretamente valores de concentração como âncora para a justificativa, utilizando expressões como “mais 
rapidamente” ou “mais abrupto”, formas que remetem a aspectos cinéticos, o que não é o caso em questão. 
É bem provável que a questão sobre a mortadela tenha induzido candidatos a pensarem em aspectos 
cinéticos, já que naquele caso se fala em colônias de bactérias que se desenvolvem ao longo do tempo e, 
aqui, se fala em morte de células. É importante reafirmar que nessa questão não se está apontando 
aspectos cinéticos da morte das células. Para os candidatos que escolheram a opção princípio ativo versus 
formulação, o erro mais comum esteve na explicação, onde o principal problema foi o fato de o pesticida B 
apresentar duas curvas de toxicidade bem próximas. Nesses casos, os candidatos leram corretamente as 
informações, mas tiveram dificuldade em se expressar corretamente. Em menor extensão, candidatos 
erraram a resposta ao se basearem em valores baixos de concentração dos pesticidas, tentando encontrar 
argumentos para um aumento de células vivas nessas faixas das curvas. Esse é um comportamento 
experimental bastante comum quando se trata de organismos vivos, já que a incerteza experimental é 
grande e, por vezes, a própria substância nociva a células ou organismo vivo, quando em uma 
concentração muito baixa, pode estimular um pequeno crescimento. O item b é uma boa ilustração de como 
se pode aplicar o conhecimento científico no exercício da cidadania. É importante esclarecer que a resposta 
ao item exige que se faça uso das informações dadas no texto da questão. Assim, o texto inicial dá pistas 
para a resposta ao fornecer resumidamente o comentário dos autores da pesquisa. No entanto, o 
comentário não é conclusivo; a conclusão final vem da interpretação dos dados da figura. Nessa figura, 
como visto no item a, a formulação é mais tóxica às células do que o principio ativo sozinho. Logo, a 
recomendação ao deputado é que o parágrafo 11 do artigo 3° deve deixar claro que as monografias sobre 
pesticidas devem se basear em estudos envolvendo a formulação do pesticida, e não apenas o princípio 
ativo puro, já que os dados apresentados na figura deixam evidente que as formulações são mais tóxicas 
que o princípio ativo sozinho. Em geral, as maiores dificuldades dos candidatos residiram na redação das 
recomendações ao deputado e não no conteúdo da recomendação. O erro mais comum nas respostas foi 
tentar recomendar o uso de um pesticida específico, por exemplo, o pesticida B, e argumentar com base na 
comparação entre os três pesticidas. Esse caso específico demonstra um desconhecimento do candidato 
em relação ao que deve ser uma lei como essa, que deve abarcar aspectos gerais sobre o assunto. Outro 
equívoco bastante frequente foi recomendar a indicação de valores específicos de concentração máxima, 
com base em dados fornecidos como exemplo na figura. Como apontado anteriormente, recomendações 
desse tipo levariam a uma especificidade na lei, uma característica contrária à concepção de uma lei 
inespecífica, geral e abrangente. De forma intencional, esse é um pressuposto da questão: mostrar como 
deve ser uma lei abrangente e que não permita brechas. De forma geral, os candidatos optaram 
corretamente pela recomendação; a grande dificuldade foi dar uma redação clara na sugestão ao deputado.  

Questão 5 
O abacateiro é originário do México e da América Central, sendo uma das plantas mais produtivas por 
unidade de área de cultivo. Nas diferentes variedades encontradas no Brasil, os frutos têm composição bem 
variada. A tabela abaixo mostra alguns atributos dos frutos de duas diferentes espécies (informações 
relativas a 100 g de polpa). A energia a que se refere a tabela, popularmente conhecida como conteúdo 
(valor) energético, corresponde à energia de metabolismo dos ingredientes presentes na polpa do abacate. 
 

Atributo Avocado Guatemala 

proteínas / g 1,1 1,8 

lipídios / g 10,2 7,4 

carboidratos / g 8,9 7,3 

energia / kJ 544 412 

 
(Adaptado de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 32, n. 2, p. 274-280, abr.-jun., 2012.) 

 
a) Levando em conta a tabela, calcule os valores de energias associadas a carboidratos e a lipídios em kJ 

por grama, considerando que as energias correspondentes a proteínas e a carboidratos são 
aproximadamente iguais. Apresente seus cálculos. 

 
b) Uma antiga receita de sabão de abacate propõe, entre outros ingredientes e procedimentos, o 

aquecimento da polpa da fruta na presença de soda cáustica (NaOH). Levando em conta as 
informações dadas, escolha um dos componentes presentes no abacate que leve à formação do 



produto desejado e escreva a equação química correspondente, empregando a estrutura química 
apropriada.  

 
Estruturas químicas dos componentes do abacate: 
 

Objetivo da Questão 

A questão apresenta dados de conteúdo energético, ou seja, a energia associada ao metabolismo dos 
ingredientes contidos nos alimentos, em particular duas espécies de abacate, Avocado e Guatemala. Tal 
informação é facilmente encontrada em embalagens de alimentos e tem sido cada vez mais levada em 
consideração pelas pessoas, visando o consumo de alimentos menos calóricos. Esta questão aborda o 
tema termoquímica e estequiometria através da análise dos componentes proteínas, lipídios e carboidratos, 
os quais são compostos orgânicos. 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O objetivo da questão é o de testar a capacidade de calcular os valores de energias associadas a 
carboidratos e a lipídios. Para isto, deve-se levar em consideração os dados de quantidades (em gramas) e 
valores energéticos (em kJ) apresentados na tabela. Se x é a energia por grama associada a proteínas e y 
a energia por grama associada a lipídios, pode-se montar um sistema de equações através dos valores 
apresentados para os cálculos dos valores de x e y. Um dado importante para a montagem de tal sistema é 
a informação apresentada no enunciado, em que se considera que as energias associadas a proteínas e 
carboidratos são iguais (x). 

 
(1,1 + 8,9) x + 10,2 y = 544  (Avocado) 
 
(1,8 + 7,3) x + 7,4 y = 412 (Guatemala) 
 

 
Os valores entre parênteses em cada uma das equações se referem à soma das massas (em gramas) de 
proteínas e carboidratos.  
 
Resolvendo esse sistema de equações, obtêm-se:  
 
x = 9,4 kJ g

-1
 (energia associada a carboidratos), 

 
y = 44,1 kJ g

-1
 (energia associada a lipídios). 

 
 
b) (2 pontos) 
O produto desejado é o sabão. Ele pode ser obtido pela reação de saponificação, que é uma reação de 
hidrólise de lipídios em meio básico para produzir glicerina e sais de ácido graxo (sabão). Portanto, deve ser 
escolhida a segunda estrutura fornecida (lipídio).  
 
A equação genérica da produção do sabão é: 



 
Desempenho dos candidatos 

Comentários Gerais 
A questão apresentou índice de facilidade de 0,23, sendo considerada difícil. Embora os assuntos 
envolvidos (estequiometria e termoquímica) sejam amplamente trabalhados no ensino médio, a Banca 
Elaboradora considerou como um fator de elevada dificuldade a exigência aos candidatos de relacionar os 
dados da tabela com a montagem de um sistema de equações para a resolução da questão. Observou-se 
também que parte dos candidatos teve dificuldades em escolher a estrutura química correta que deve levar 
a formação do sabão. Este tema também é recorrente em química orgânica, sendo um dos exemplos mais 
trabalhados com os alunos. Neste aspecto, a Banca Elaboradora não esperava muitas dificuldades para a 
realização desta parte da questão. Essa questão utiliza informações sobre a composição do abacate para 
ilustrar uma forma de se utilizar o conhecimento químico sobre energética e sobre reações químicas e 
propriedades de substâncias, de modo a evidenciar a aplicação desse conhecimento em questões relativas 
ao cotidiano. O item a explora o modo como se podem utilizar noções de energética química na análise de 
aspectos relativos à nutrição, já que pede que se associem valores de “conteúdo energético” à quantidade e 
grupos de substâncias, enquanto o item b explora noções de reações químicas e propriedades de 
substâncias na preparação de um sabão caseiro feito à base de polpa de abacate –  “sabão de abacate”. A 
solução ao item a exige que, a partir dos dados fornecidos numa tabela de energia relativa ao metabolismo, 
e de dados de composição de dois tipos de abacates, se calcule as energias relativas aos grupos de 
proteínas e lipídios. Ressalta-se que os dados da tabela não são suficientes para a montagem do sistema 
de equações, e que é preciso levar em conta a informação, dada no texto, de que os valores de energia 
relativos a carboidratos e proteínas são iguais. Nesse sentido, a resolução do item a exige, basicamente, 
aplicação de conhecimento matemático. O índice de acertos nesse item foi muito baixo e observaram-se 
muitas tentativas erradas de resolução ao item em que se buscavam opções de regras de três com valores 
como 100 ou 100%, já que a tabela dá informações sobre quantidades relativas a 100 gramas de polpa de 
abacate. Para os candidatos que corretamente associaram as energias de carboidratos e proteínas e, 
portanto, montaram o esperado sistema de equações, o erro mais frequente foi o de multiplicar por 100 ou 
por 1000 apenas um dos lados das equações do sistema, talvez sugestionados pelo fato de a tabela 



informar que se tratam de quantidades por 100 grama de polpa. Assim, esses candidatos “enxergaram” que 
a composição (por grama) e as energias já estavam em kJ/100 g. O item b exige que se saiba que um 
sabão é um sal de ácido graxo e que pode ser obtido a partir de uma reação de saponificação. Da forma 
como foi elaborada, a questão não exige que se lembre dessas informações, mas que se relembre, já que 
se informa a estrutura dos componentes do abacate, potenciais grupos de substâncias que poderiam sofrer 
a referida reação, e também se informa que se obtém um sabão a partir da reação da polpa com soda 
cáustica. Nesse sentido, portanto, era preciso reconhecer a estrutura do lipídio e lembrar que a 
saponificação corresponde a uma reação de hidrólise. Poucos candidatos souberam escrever corretamente 
a equação química da saponificação. Muitos reconheceram corretamente a fórmula do lipídio e a 
escreveram na resposta. Outros tantos enunciaram qual seria a substância, mas não conseguiram 
reconhecê-la entre as estruturas informadas. Além de erros nos coeficientes da equação de saponificação, 
muitos candidatos não souberam escrever a estrutura correta do sabão. Alguns até sabiam que era um sal, 
mas não souberam indicar o grupo carboxilato como contra-íon do sódio. Muitos interpuseram o Na

+
 entre o 

carbono e o oxigênio da carboxila. 

Questão 6 
A reação de evolução de oxigênio (REO) e a reação de evolução de cloro (REC) são dois processos 
eletroquímicos de alta relevância na decomposição da água para a conversão da energia solar e na 
produção de insumos químicos, respectivamente. Realizar esses dois processos separadamente é um 
grande desafio quando se trata do uso de água do mar. 
 
Assim começa o resumo de um estudo recente, em que pesquisadores investigaram a construção de um 
eletrodo para a eletrólise da água do mar em baixo valor de pH. Sabe-se que, nas condições avaliadas, o 
IrOx promove as duas reações (REO e REC) e é permeável a todas as espécies presentes na água do mar, 
ao passo que o MnOx não promove nenhuma das duas reações e é impermeável aos íons cloreto.  

(Adaptado de The Journal of the American Chemical Society, v. 140, p. 10270-10281, 2018.) 
 
a) Do ponto de vista químico, por que utilizar a água do mar seria um desafio?  E por que vencer esse 

desafio seria útil à sociedade? 
 
b) Os pesquisadores foram bem sucedidos no objetivo experimental ao empregar os dois óxidos na 

construção do anodo para a eletrólise da água do mar. Complete os espaços em branco da figura 
abaixo utilizando as opções fornecidas, de forma a ilustrar corretamente o resultado obtido nesse 
estudo. 

 

Objetivo da Questão 
A questão está inserida no tema eletroquímica e apresenta um trabalho científico que visa a utilização da 
água do mar para realização de eletrólise, tema que tem aplicação direta na vida das pessoas. Tal processo 
pode ser utilizado, por exemplo, para a produção de energia limpa e insumos químicos, com impactos 
imediatos na sociedade. Esta questão tem por objetivo que se analise os possíveis problemas da utilização 
de água do mar para a eletrólise e exigiu do candidato uma análise crítica sobre tais problemas, em 
particular da presença de altas concentrações de íons cloreto na água do mar. Um outro aspecto da 
questão visa avaliar o entendimento do candidato sobre este problema e sobre a possível solução proposta 
pelos autores do trabalho (utilizar materiais que permitam que apenas uma das reações ocorra de forma 
seletiva). 
 
 

Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O desafio em utilizar a água do mar está na realização dos dois processos (REO e REC) separadamente, 
considerando as altas concentrações de íons cloreto presentes na água do mar. Nesse caso, ocorreria a 
produção concomitante de O2 e de Cl2, o que não seria desejável. Portanto, o desafio é produzir O2 
separadamente de Cl2. Isso permitiria, por exemplo, realizar separadamente a decomposição da água para 
a geração (transformação ou transferência) de energia limpa (o hidrogênio produzido no cátodo é um 
combustível limpo). Por outro lado, a produção de Cl2 puro seria importante para a produção de vários 
insumos químicos.  



 
b) (2 pontos) 
A resolução da questão corresponde ao correto preenchimento dos espaços em branco com as opções 
fornecidas (IrOx, MnOx, H2O, H

+
, H2, Cl2, Cl

-
, e

-
, O2). Os primeiros blocos correspondem às composições dos 

materiais utilizados para a produção do eletrodo. Para a escolha da ordem correta destes materiais (IrOx ou 
MnOx), deve-se interpretar corretamente o enunciado da questão e o objetivo do experimento (realizar 
apenas uma das duas reações REO ou REC, isoladamente). No enunciado, são apresentadas propriedades 
dos materiais estudados. Em particular, é indicado que o óxido de irídio (IrOx) é permeável a todas as 
espécies químicas presentes na água do mar e promove ambas as reações (REO e REC). Por sua vez, o 
óxido de manganês (MnOx) é impermeável à ions cloreto e não promove nenhuma das reações. Portanto, 
se IrOx estiver em contato direto com a água do mar, ambas as reações devem ocorrer e, portanto, o 
objetivo do experimento não será atingido. Ao contrário, o MnOx em contato com a água do mar não 
promove nenhuma das reações. Logo, ao recobrir IrOx com MnOx nenhuma reação deve ocorrer na 
superfície do MnOx. Sendo este último impermeável a íons cloreto, apenas moléculas de água podem 
permear pelo material e entrar em contato direto com a superfície do IrOx, podendo ocorrer apenas a reação 
de evolução de oxigênio (REO). Esta correta interpretação da montagem do experimento permite o 
preenchimento dos espaços destinados à semi-reação associada a REO. Neste caso, o reagente (H2O), ao 
sofrer o processo de oxidação, gera como produtos oxigênio molecular, íons H

+
 e elétrons (e

-
), como 

indicado na figura a seguir.  
 

 
 
 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A questão apresentou índice de facilidade de 0,26, sendo considerada difícil. Esse resultado não 
surpreendeu a Banca Elaboradora, pois eletroquímica é um tema abordado em menor escala no ensino 
médio. É interessante ressaltar que as perguntas estão associadas ao que se informa no texto. Embora 



esse atrelamento não esteja declarado, as respostas devem ser elaboradas respeitando-se esse 
pressuposto. Assim, a resposta ao item a pode ser resolvida pela leitura das informações dadas no texto. 
No início, já se informa a relevância em se obter conversão (transformação ou transferência) de energia 
solar (gás hidrogênio) e também da produção de insumos químicos, especialmente o gás cloro. Ao final do 
comentário inicial, informa-se que é muito difícil realizar separadamente os dois processos: produção de H2 
e produção de Cl2, o que se depreende do fato de a água do mar conter muito cloreto. Logo, o desafio é 
realizar os dois processos separadamente. Resolver esse problema seria, então, de grande valia, pois 
poder-se-ia escolher entre obter energia ou obter gás cloro. Verificou-se que uma porcentagem alta de 
candidatos apontou que a dificuldade em usar água do mar se resume no fato de que ela contém muitos 
sais dissolvidos, o que dificultaria a sua purificação, na transformação em água potável; e que a resolução 
disso seria útil, já que a disponibilidade de água potável na Terra é pequena, enquanto que a 
disponibilidade de água do mar é grande. Esse tipo de resposta permite inferir que os candidatos buscaram 
respostas para outros tipos de problema da humanidade, problemas mais evidentes na mídia ou nos textos 
de estudo. Falta de clareza e uso de termos indevidos também foram motivos de erro na resposta. A Banca 
Elaboradora previa que o item b seria de maior dificuldade, devido a necessidade de uma correta 
interpretação do problema de se usar água do mar, e esperar do candidato que apresentasse uma solução 
para este problema com os materiais apresentados no artigo citado. O item b exige que se complete uma 
figura com informações técnicas sobre a eletrólise, que o dispositivo científico propõe realizar. O texto dá 
todas as informações necessárias à resposta. Este informa, por exemplo, que o MnOx não é permeável ao 
cloreto e que também não realiza nenhum dos dois processos de oxidação REO e REX, nas condições 
dadas. Por outro lado, também informa que o IrOx não é seletivo e que, portanto, realiza os dois processos. 
Disso se conclui que, na pastilha, o IrOx não pode estar na parte externa do dispositivo, senão as duas 
reações iriam ocorrer. Reforçando a escolha certa, o texto informa que o MnOx, por outro lado, não é 
permeável ao íon cloreto. Logo, se ele estiver externamente no dispositivo, não permitirá a passagem do 
cloreto, evitando a formação do gás cloro. O facilitador para a resposta nessa parte do item é que das 
espécies fornecidas, somente o MnOx e o IrOx são sólidos, ou seja, são os únicos materiais para se 
construir o eletrodo. Trata-se, portanto, de uma escolha entre duas alternativas. A segunda parte da 
questão diz respeito ao processo eletroquímico que ocorre nesse eletrodo, no caso o anodo. O texto 
informa dois possíveis produtos na eletrólise da água do mar, O2 e Cl2. No entanto, também fica claro que 
não há produção de Cl2. Logo, a resposta deve contemplar a oxidação da água e a formação de gás 
oxigênio e H

+
. A escolha dos sólidos na construção do anodo teve maior índice de acertos que os reagentes 

e produtos da oxidação da água. Nesse último caso, a maior falha foi colocar o gás cloro como um dos 
produtos, exatamente o que devia ser evitado pelo dispositivo. Fora isso, muitos candidatos tiveram 
dificuldades de todo tipo, esquecendo-se de uma ou de outra espécie.  

 
 
 


	QUÍ_F2
	Página 1

	Química2019F2.pdf

