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01. O gráfico mostra uma inclinação mais acentuada em idades menores e uma inclinação menos acentuada em idades maiores, o que é 
indicativo de que a espessura da camada hidratada cresce mais rápido numa obsidiana mais jovem.

Resposta: C

02. 
A) Falsa. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade, mas essa propriedade não se aplica a não metais.
B) Falsa. Os metais sólidos são formados por cristais; porém, ao contrário dos cristais iônicos, não são quebradiços.
C) Falsa. O mercúrio é um metal líquido na temperatura ambiente.
D) Falso. A maior parte dos metais é encontrada na forma de compostos.
E) Verdadeira. A maleabilidade é uma característica dos metais.

Resposta: E

03. Medir a condutividade elétrica permite distinguir a água salgada da água destilada, visto que os íons presentes na água salgada a 
tornam condutora de eletricidade.

Resposta: C

04. 
I. Correta. O fato dos CFC’s reagirem com o ozônio, e o butano não reagir, mostra que esses gases têm propriedades químicas 

diferentes;
II. Correta. Em reações nucleares, parte da matéria envolvida é convertida em energia. Acredita-se que também seja possível converter 

energia em matéria;
III. Incorreta. O menor volume deve ser do líquido que apresenta a maior densidade, ou seja, o clorofórmio;
IV. Incorreta. Acidez é uma propriedade funcional;
V. Correta. A massa é uma medida da quantidade de matéria. A posição geográfica mudaria o peso do corpo e não sua massa.

Resposta: D

05. Considerando os erros apresentados, as medidas se encontram nas faixas de valores abaixo:
I. 158 a 160;
II. 157,8 a 158,2;
III. 156 a 158;
IV. 155,3 a 155,7

Assim, as medidas I, II e III são concordantes.

Resposta: E
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