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QUÍMICA UM
ATOMÍSTICA 

401. (ENEM 2009)  

Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos 

os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que, na maioria dos 

núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico 

a seguir mostra a quantidade de nêutrons (N) em função da quantidade de 

prótons (Z) para os núcleos estáveis conhecidos.O antimônio é um elemento 

químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos ¯ átomos que só se 

diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos 

estáveis do antimônio possuem  

a) entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons.
b) exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons.
c) entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons.
d) entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons.
e) entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número de prótons.

402. (ENEM 2009)  

Na manipulação em escala nanométrica, os átomos revelam características 

peculiares, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, 

condutividade elétrica, ou mesmo exibir força de intensidade extraordinária. 

Essas características explicam o interesse industrial pelos nanomateriais que 

estão sendo muito pesquisados em diversas áreas, desde o desenvolvimento 

de cosméticos, tintas e tecidos, até o de terapias contra o câncer. 

LACAVA, Z. G. M; MORAIS, P. C. Nanobiotecnologia e Saúde. Disponível em: 

http://www.comciencia.br (adaptado). 
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A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais 

detalhados, pois  

a) as partículas, quanto menores, mais potentes e radiativas se tornam.    
b) as partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas com a atual 

tecnologia.    
c) as propriedades biológicas das partículas somente podem ser testadas em 

microrganismos.    
d) as partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia 

causar impactos desconhecidos aos seres vivos e, até mesmo, aos 
ecossistemas.    

e) o organismo humano apresenta imunidade contra partículas tão pequenas, 
já que apresentam a mesma dimensão das bactérias (um bilionésimo de 
metro).    

 
403. (ENEM 2000)   
Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro 
(moringas ou potes de cerâmica não esmaltada) para conservar água a uma 
temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque:  
 
a)  o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura 

menor que a dele, como se fosse isopor.    
b)  o barro tem poder de "gelar" a água pela sua composição química. Na 

reação, a água perde calor.    
c) o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa 

água evapora, tomando calor da moringa e do restante da água, que são 
assim resfriadas.    

d) o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da 
moringa.  A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de 
dentro.    

e) a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias 
higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água.    

 
 
404. (ENEM 1999)   
A obsidiana é uma pedra de origem vulcânica que, em contato com a umidade 

do ar, fixa água em sua superfície formando uma camada hidratada. A 
espessura da camada hidratada aumenta de acordo com o tempo de 
permanência no ar, propriedade que pode ser utilizada para medir sua idade. O 
gráfico a seguir mostra com varia a espessura da camada hidratada, em 
mícrons (1 mícron = 1 milésimo de milímetro) em função das idade da 
obsidiana. 

 

Com base no gráfico, pode-se concluir quem a espessura das camada 
hidratada de uma obsidiana  
a) é diretamente proporcional à sua idade    
b) dobra a cada 10 000 anos    
c) aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais jovem    
d) aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais velha    

e) a partir de 100 000 anos não aumenta mais.    
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ESTRUTURA/TRANSFORMAÇÕES  

 
405. (ENEM 2017)   
Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água 
de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama 
amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, 
relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de 

cozinha (NaC ),  nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. 

 
Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela  
a) reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro.     
b) emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama.     
c) produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato.     
d) reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio.     
e) excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela.     

 
406. (ENEM 2010)   
Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e “temperatura” de forma 
diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, 
calor é identificado como “algo quente” e temperatura mede a “quantidade de 
calor de um corpo”. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar 
diversas situações que podem ser verificadas na prática. 
Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos 
conceitos corriqueiros de calor e temperatura?  
a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que 
estiver fervendo.    
b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a 
temperatura da água.    
c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da 
água em uma panela.    
d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim 
de diminuir sua temperatura.    
e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu 
interior com menor temperatura do que a dele.    
    
407. (ENEM 2017)   
A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes 
benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça 
encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com 
massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de 
fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais 
minerais hidrossolúveis. 
 
Considere o esquema, que resume um processo de separação dos 
componentes principais da farinha de linhaça dourada. 
 

 
 
O óleo de linhaça será obtido na fração  
a) Destilado 1.    
b) Destilado 2.    
c) Resíduo 2.    
d) Resíduo 3.     
e) Resíduo 4.    
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408. (ENEM 2016)   
Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os 
dias cumpre o mesmo ritual: colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas 
de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, 
aromatizando-a, conforme representado na figura. 

 
Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida?  
a) Filtração simples.    
b) Destilação simples.    
c) Extração por arraste.    
d) Sublimação fracionada.    
e) Decantação sólido-líquido.     
   
409. (ENEM 2015)   
Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz 
de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico 
produzido a partir do líquido da castanha de caju (LCC). A composição química 
do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas 
características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os 
agrega dos da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas 
magnéticas. 
 
KIFFER, D. Novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e 
castanha de caju. Disponível em: www.faperj.br.Acessoem: 31 jul. 2012 
(adaptado). 

 
Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, 
respectivamente,  
a) flotação e decantação.    
b) decomposição e centrifugação.    
c) floculação e separação magnética.    
d) destilação fracionada e peneiração.    
e) dissolução fracionada e magnetização.    
   
410. (ENEM 2014)   
Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se 
eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com 

desinfetante. O ácido hipocloroso (HC O),  produzido pela reação entre cloro e 

água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele 
não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de 
cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água 

clorada pode levar à formação de clorofórmio 3(CHC )  e outras espécies 

orgânicas cloradas tóxicas. 
 
SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química ambiental. São Paulo: Pearson. 2009 
(adaptado). 
 
Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o 
tratamento adequado é a  
a) filtração, com o uso de filtros de carvão ativo.    
b) fluoretacão, pela adição de fluoreto de sódio.    
c) coagulação, pela adição de sulfato de alumínio.    
d) correção do pH, pela adição de carbonato de sódio.    
e) floculação, em tanques de concreto com a água em movimento.    
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411. (ENEM 2013)  
 Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de 
alumínio que, em meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às 
quais as impurezas presentes no meio aderem. 
 
O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio 
com as impurezas aderidas é a  
a) flotação.    
b) levigação.    
c) ventilação.    
d) peneiração.    
e) centrifugação.    
   
412. (ENEM 2011)   
Belém é cercada por 39 ilhas, e suas populações convivem com ameaças de 
doenças. O motivo, apontado por especialistas, é a poluição da água do rio, 
principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas 
crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a 
população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água 
potável, a alternativa é consumir a do rio. 
 
O Liberal. 8 jul. 2008. Disponível em: http://www.oliberal.com.br. 
 
O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os 
problemas de saúde causados por microrganismos a essas populações 
ribeirinhas é a  
a) filtração.    
b) cloração.    
c) coagulação.    
d) fluoretação.    
e) decantação.    
  

LIGAÇÕES QUÍMICAS/FORÇAS INTERNAS  

 
413. (ENEM 2016)  
 O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo 
muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, 
como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. 
Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a 
superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno (adsorvato, substância 
adsorvida). 
 

No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida ocorre a 
formação de:  
a) Ligações dissulfeto.    
b) Ligações covalentes.    
c) Ligações de hidrogênio.    
d) Interações dipolo induzido-dipolo induzido.    
e) Interações dipolo permanente-dipolo permanente.     
   
414. (ENEM 2016)   
Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de 
oleorresina de Capsicum, cujo principio ativo é a capsaicina, e um solvente 
(um álcool como etanol ou isopropanol). Em contato com os olhos, pele ou 
vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma 
sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é 
desencadeado pela liberação de neuropeptídios das terminações nervosas. 
 
Como funciona o gás de pimenta. Disponível em: 
http://pessoas.hsw.uol.com.br. 
Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 
 
Quando uma pessoa é atingida com o spray de pimenta nos olhos ou na pele, 
a lavagem da região atingida com água é ineficaz porque a  
a) reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor.     
b) solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua 
remoção.    
c) permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do 
princípio ativo.    
d) solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das 
áreas atingidas.    
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e) ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato 
entre o óleo e o solvente.     

   
415. (ENEM 2016)   
Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-
nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete 
e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se 
fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa a 
forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e 
nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se 
água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, 
como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. 

PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra: CECH, 2011.  
 
Do ponto de vista da ciência moderna, os “quatro elementos” descritos por 
Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da 
matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências 
macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala 
microscópica. 
 
Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, 
em nível microscópico, estão associadas a uma  
a) troca de átomos entre as diferentes moléculas do material.    
b) transmutação nuclear dos elementos químicos do material.    
c) redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material.    
d) mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do 

material.    
e) alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente 

no material.     
 
416. (ENEM 2015) 
 Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No 
entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas 
organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas 
guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se 
acumularem. 
 
A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no 
texto, é o(a)  
a) baixa polaridade.    
b) baixa massa molecular.    
c) ocorrência de halogênios.    
d) tamanho pequeno das moléculas.    
e) presença de hidroxilas nas cadeias.    

   
 
417. (ENEM 2014)  
O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do 
cumeno (isopropilbenzeno). A equação mostra que esse processo envolve a 
formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol 
e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas 
mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser 
separados para comercialização individual. 
 
Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o 
método utilizado para a separação da mistura, em escala industrial, é a  
a) filtração.    
b) ventilação.    

c) decantação.    
d) evaporação.    
e) destilação fracionada.    
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418. (ENEM 2013)  
As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio (1) são 
mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, 
constituídas de fibras de celulose (2). 
 

 
 
CURI, D. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 23, maio 2006 (adaptado). 
 
A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de pano, deve-
se às  
a) interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água, em 
relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.    
b) interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, 
em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.    
c) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação 
às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água.    
d) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de 
água, em relação às interações dipolo induzido-dipolo induzido entre a 
celulose e as moléculas de água.    
e) interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de 
água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de 
água.    
   
419. (ENEM 2012)   
Quando colocamos em água, os fosfolipídeos tendem a formar lipossomos, 
estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. 
Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo 
lipossomo. 
 

 
 
Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídeos apresentarem 
uma natureza  
a) polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água.    
b) apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa.    
c) anfotérica, ou seja, podem comportar-se como ácidos e bases.    
d) insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura.    
e) anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica.    
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420. (ENEM 2011)  
A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e 
aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua 
elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele 
é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos 
geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol: 
 

 
 

 2 2 2 2 2 2n
HO CH CH O CH CH O CH CH OH

                                     polietilenoglicol

        
 

 
Disponível em: http://www.brasilescola.com.  
Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado). 
 
A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é 
consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a 
umidade contida no ambiente por meio de  
a) ligações iônicas.     
b) forças de London.    
c) ligações covalentes.    
d) forças dipolo-dipolo.    

e) ligações de hidrogênio.     
 

TABELA PERIÓDICA 

 
421. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2010)  
O cádmio, presente nas baterias, pode chegar ao solo quando esses materiais 
são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são 
incinerados. 
Diferentemente da forma metálica, os íons Cd2+ são extremamente perigosos 
para o organismo, pois eles podem substituir íons Ca2+, ocasionando uma 
doença degenerativa dos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores 
intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion 
Zn2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A 
figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. 
 

 
 
Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é 
consequência de esse elemento  
a) apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e 

facilita sua ligação a outros compostos.    
b) possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions 

metálicos com cargas que variam de +1 a +3.    
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c) possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que 
atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos.    
d) apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência nos 
processos biológicos em que, normalmente, íons menores participam.    
e) apresentar carga +2, o que permite que ele cause interferência nos 
processos biológicos em que, normalmente, íons com cargas menores 
participam.  
    
422. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)  
 O petróleo é um tipo de combustível fóssil, de origem animal e vegetal, 
constituído principalmente por hidrocarbonetos. Em desastres de 
derramamento de petróleo, vários métodos são usados para a limpeza das 
áreas afetadas. Um deles é a biodegradação por populações naturais de 
microrganismos que utilizam o petróleo como fonte de nutrientes. O quadro 
mostra a composição química média das células desses microrganismos. 
 

Elemento 
Composição média 

celular (%)  

Carbono 50  

Hidrogênio 7  

Nitrogênio 11  

Fósforo 2  

Outros 30  

 
Para uma efetiva biodegradação, a região afetada deve ser suplementada com  
a) nitrogênio e fósforo.    
b) hidrogênio e fósforo.    
c) carbono e nitrogênio.    
d) carbono e hidrogênio.    
e) nitrogênio e hidrogênio.    

 

ÁCIDO/BASE  

 
423. (ENEM 2011)   
O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e 
alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de 
quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções 
ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido 
decompõe-se, conforme a equação a seguir: 
 
 

 
ROCHA-FILHO, R. C. R.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos da Química. 
São Paulo: McGraw-Hill, 1992. 
 
De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de 
permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20,0 
mL de uma solução 0,1 mol/L de peróxido de hidrogênio é igual a  

a) 
02,0 10 mol     

b) 
32,0 10 mol     

c) 
18,0 10 mol     

d) 
48,0 10 mol     

e) 
35,0 10 mol     

   
424. (ENEM 2010)   
A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de 
aproximadamente 32% Pb, 3% PbO, 17% PbO2 e 36% PbSO4. A média de 
massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6kg, onde 19% é PbO2, 
60% PbSO4 e 21% Pb. Entre todos os compostos de chumbo presentes na 
pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo (II), pois nos processos 
pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo (placas das baterias) são 
fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito 
poluente. 
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Para reduzir o problema das emissões de SO2(g), a indústria pode utilizar uma 
planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico, para a 
dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução 
de sulfato presente no PbSO4 é feita via lixiviação com solução de carbonato de 
sódio (Na2CO3) 1M a 45°C, em que se obtém o carbonato de chumbo (II) com 
rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição 
para obter o chumbo metálico. 
 
PbSO4 + Na2CO3 → PbCO3 + Na2SO4 

 
Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32; Na = 23; O = 16; C = 12 
 
ARAÚJO, R.V.V.; TINDADE, R.B.E.; SOARES, P.S.M. 
Reciclagem de chumbo de bateria automotiva: estudo de caso. 
Disponível em: http://www.iqsc.usp.br. Acesso em: 17 abr. 2010 (adaptado). 
 
Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato 
de chumbo (II) por meio da lixiviaçao por carbonato de sódio e considerando 
uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual quantidade 
aproximada, em quilogramas, de PbCO3 é obtida?  
a) 1,7 kg    
b) 1,9 kg    
c) 2,9 kg    
d) 3,3 kg    
e) 3,6 kg    
   
425. (ENEM 2009)   

O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da 

destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de 

biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado, até 

o limite de 96 % em massa. 

Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura 

etanol/água com concentração 20 % em massa de etanol foram destilados, 

sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado 96 % em massa de etanol. A partir 

desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um 

resíduo com uma concentração de etanol em massa  

a) de 0 %.    
b) de 8,0 %.    
c) entre 8,4 % e 8,6 %.    
d) entre 9,0 % e 9,2 %.    
e) entre 13 % e 14 %.    
  
426. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)  
 Os métodos empregados nas análises químicas são ferramentas importantes 
para se conhecer a composição dos diversos materiais presentes no meio 
ambiente. É comum, na análise de metais presentes em amostras ambientais, 
como água de rio ou de mar, a adição de um ácido mineral forte, normalmente 

o ácido nítrico 3(HNO ),  com a finalidade de impedir a precipitação de 

compostos pouco solúveis desses metais ao longo do tempo. 
 
Na ocorrência de precipitação, o resultado da análise pode ser subestimado, 
porque  
a) ocorreu passagem de parte dos metais para uma fase sólida.    
b) houve volatilização de compostos dos metais para a atmosfera.    
c) os metais passaram a apresentar comportamento de não metais.    
d) formou-se uma nova fase líquida, imiscível com a solução original.    
e) os metais reagiram com as paredes do recipiente que contém a amostra.    

 

SAL/ÓXIDO 

 
427. (ENEM 2004)  
Em setembro de 1998, cerca de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico (H2SO4) 
foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para 
minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar 
a acidez resultante. Para isso pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério 
rico em carbonato de cálcio (CaCO3), na região atingida. 
A equação química que representa a neutralização do H2SO4 por CaCO3, com a 
proporção aproximada entre as massas dessas substâncias é: 
 

http://www.efivest.com/
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   2 4 3 4 2 2H SO CaCO CaSO H O CO

1 tonelada 1 tonelada sólido gás

reage com sedimentado

 

 

Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para 

enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para 

carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário que tem 

80% de CaCO3, esse número de caminhões, cada um com carga de 30 

toneladas, seria próximo de  

a) 100.    
b) 200.    
c) 300.    
d) 400.    
e) 500.    
 
428. (ENEM 2012)  
Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água 
proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e 

desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de 
peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. 
Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais 
encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da 
geladeira. 

Material Concentração de H3O
+ (mol/L) 

Suco de limão 10–2 

Leite 10–6 

Vinagre 10–3 

Álcool 10–8 

Sabão 10–12 

Carbonato de sódio/barrilha 10–12 

Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor?  
a) Álcool ou sabão.    
b) Suco de limão ou álcool.    
c) Suco de limão ou vinagre.    
d) Suco de limão, leite ou sabão.    
e) Sabão ou carbonato de sódio/barrilha.    
   
429. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)   
Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem 
grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha de 
cana-de-açúcar, utilizada na produção de etanol, há emissão de poluentes 

como 2CO ,  xSO ,  xNO  e materiais particulados (MP) para a atmosfera. 

Assim, a produção de biocombustíveis pode, muitas vezes, ser acompanhada 
da emissão de vários poluentes. 

 
CARDOSO, A. A.; MACHADO, C. M. D.; PEREIRA, E. A. Biocombustível: o mito 
do combustível limpo. Química Nova na Escola, n. 28, maio 2008 (adaptado). 
 
 
Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, há 
transformação química quando  
a) o etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável.    
b) a palha de cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem.    
c) a palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia.    

d) os poluentes xSO ,  xNO  e MP são mantidos intactos e dispersos na 

atmosfera.    
e) os materiais particulados (MP) são espalhados no ar e sofrem deposição 
seca.    

 

ESTEQUIOMETRIA  

 
430. (ENEM 2013)  
 O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a 
quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor 
decisão pra evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que 
atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa 
óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. 
 
Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 
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Considerando-se o valor de 23 16 10 mol  para a constante de Avogadro e a 

massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de 
átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?  

a) 
217,5 10     

b) 
221,5 10     

c) 
237,5 10     

d) 
251,5 10     

e) 
254,8 10     

 
431. (ENEM 2012)  
Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta 
potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso 
em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, 
principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 
4 calorias/grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença 
genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, causando 
retardo mental. O IDA (índice diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de 
massa corpórea. 

 
Disponível em: http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com.  

Acesso em: 27 fev. 2012. 
Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de 
aspartame, em mol, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir 
por dia é mais próxima de 
 
Dado: massa molar do aspartame = 294g/mol  

a) 1,3   10–4.    

b) 9,5   10–3.    

c) 4   10–2.    

d) 2,6.    
e) 823.    

 
432. (ENEM 2016)  
 A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o 
aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo 
químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais 
baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o 

seu rendimento molar (R,  em %),  definido como 

 

produto

reagente limitante

n
R 100

n
   

 

em que n  corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela 

reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação 
química: 
 

3 3CH Br NaOH CH OH NaBr    

 

As massas molares (em g mol)  desses alimentos são: 

H 1; C 12; O 16; Na 23; Br 80.      

 

O rendimento molar da reação, em que 32 g  de metanol foram obtidos a 

partir de 142,5 g  de brometo de metila e 80 g  de hidróxido de sódio, é mais 

próximo de  

a) 22%.     

b) 40%.     

c) 50%.     

d) 67%.     

e) 75%.     

 
433. (ENEM 2015)  
Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica 
chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, 

http://www.efivest.com/
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que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS),  de 

pureza 75%.  Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem 

rendimento de 80%  nesta sequência de equações químicas: 

 

2 2

2

2 ZnS 3 O 2 ZnO 2 SO

ZnO CO Zn CO

  

  
 

 

Considere as massas molares: ZnS  (97 g mol);  2O  (32 g mol);  ZnO  

(81g mol);  2SO  (64 g mol);  CO  (28 g mol);  2CO  (44 g mol);  e 

Zn  (65 g mol).  

 
Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será 

produzido a partir de 100 kg  de esfalerita?  

a) 25     

b) 33     

c) 40     

d) 50     

e) 54     

   
434. (ENEM 2014)  
Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de 
extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios 
sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a 
consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, em um 
processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 

(1).  

3(s) 2(g) 3(s) 2(g)CaCO SO CaSO CO (1)    

 
 
Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar 
atmosférico, para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 

(2).  Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, 

popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas.  
 

3(s) 2(g) 4(s)2 CaSO O 2 CaSO (2) 

 
As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são 

iguais a 12g / mol,  16g / mol,  32g / mol  e 40g / mol,  respectivamente. 

BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman. 2002 (adaptado). 
 
Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, 
em gramas, por mol de gás retido é mais próxima de  

a) 64.     

b) 108.     

c) 122.     
d) 136.     

e) 245.     

 
435. (ENEM 2013)  
A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com 
carvão (carbono) e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O 
produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma 
forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento 
do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados 
são aço doce (liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante) e gás 
carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio 
são, respectivamente, 12 g/mol e 16 g/mol. 
 
LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard Blücher, 
1999 (adaptado). 
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Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a 
massa de gás carbônico formada, em quilogramas, na produção de aço doce, é 
mais próxima de  
a) 28.    
b) 75.    
c) 175.    
d) 275.    
e) 303.    

 
436. (ENEM 2016)   
Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são 

gerados cerca de 18 L  de vinhaça que é utilizada na irrigação das plantações 

de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes N, P  e K  

iguais a 357 mg L,  60 mg L,  e 2.034 mg L,  respectivamente. 

 
SILVA. M. A. S.; GRIEBELER. N. P.; BORGES, L. C. Uso de vinhaça e impactos 
nas propriedades do solo e lençol freático. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. n. 1, 2007 (adaptado). 
 
 

Na produção de 27.000 L  de etanol, a quantidade total de fósforo, em kg,  

disponível na vinhaça será mais próxima de  

a) 1.     

b) 29.     

c) 60.     

d) 170.     

e) 1.000.     

 

 

FUNÇÕES ORGÂNICAS 

 
437. (ENEM 2017)   
O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que 
surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de 
combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, 
presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de 
baixa massa molar, como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador, 

de acordo com a equação química: 
 

 
 
A função química presente no produto que representa o biodiesel é  
a) éter.     
b) éster.     
c) álcool.    

d) cetona.     
e) ácido carboxílico.     

 
438. (ENEM 2015)   
Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais 
diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas 
da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para 
saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha 
percorrida por elas (Composto A). Quando pressentem o perigo, expelem um 
feromônio de alarme (Composto B), que serve de sinal para um combate 
coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são 
as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. 
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As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme 
são, respectivamente,  
a) álcool e éster.    
b) aldeído e cetona.    
c) éter e hidrocarboneto.    
d) enol e ácido carboxílico.    
e) ácido carboxílico e amida.    
   
439. (ENEM 2014)  
 A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua 
propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as 
moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua 
estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, 
e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e 
os óleos. 
SANTOS, W. L. P; MÕL, G. S. (Coords.). Química e sociedade. São Paulo: 
Nova Geração, 2005 (adaptado). 
 
 
A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é  

a) 18 36C H .     

b) 17 33C H COONa.     

c) 3 2CH CH COONa.     

d) 3 2 2CH CH CH COOH.     

e) 3 2 2 2 2 2 2 3CH CH CH CH OCH CH CH CH .     

 
440. (ENEM 2016)  

 Nucleófilos (Nu )  são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila, 

por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica N(S ),  como 

mostrado no esquema: 
 

R X Nu R Nu X       (R   grupo alquila e X   halogênio) 

 

A reação de NS  entre metóxido de sódio 3(Nu CH O )   e brometo de 

metila fornece um composto orgânico pertencente à função  
a) éter.    
b) éster.    
c) álcool.    
d) haleto.    
e) hidrocarboneto.     
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NOMENCLATURA ORGÂNICA 

 
441. (ENEM 2015)  
 Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação 
oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa 
reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos 
vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, 
em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra 
simplificadamente esse processo. 
 

 
 
Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 
3,3-dimetil-butanoico é o  
a) 2,2,7,7-tetrametil-octano.    
b) 3,3,4,4-tetrametil-hexano.    
c) 2,2,5,5-tetrametil-hexano.    
d) 3,3,6,6-tetrametil-octano.    

e) 2,2,4,4-tetrametil-hexano.    
   
442. (ENEM 2015)  

 O permanganato de potássio 4(KMnO )  é um agente oxidante forte muito 

empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de 

alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno,  ilustrado na figura, o 

4KMnO  é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. 

 

 
 
Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado, em solução aquosa 

de 4KMnO ,  são:  

a) Ácido benzoico e ácido etanoico.    
b) Ácido benzoico e ácido propanoico.    
c) Ácido etanoico e ácido 2-feniletanoico.    
d) Ácido 2-feniletanoico e ácido metanoico.    
e) Ácido 2-feniletanoico e ácido propanoico.   6666 

 
443. (ENEM 2014)  
A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. 
Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar é 
biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo substituintes planares são 
inativas. 
 
O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é  

a)    b)    c)     
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d)    e)     
 

444. (ENEM 2009)  

 O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios 

solares como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a 

saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam, usualmente, anéis 

aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois esses sistemas são 

capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A 

conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples 

e duplas em uma molécula. Outra propriedade das moléculas em questão é 

apresentar, em uma de suas extremidades, uma parte apolar responsável por 

reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida 

remoção quando do contato com a água. 

 

De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a 

seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores 

solares?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
  
 

QUÍMICA AMBIENTAL 

 
445. (ENEM 2014)   
O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece 
subutilizado — apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para 
gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam 
a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de 
carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do 
Protocolo de Kyoto. 
 
Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o  
a) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.    
b) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria 
orgânica.    
c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas 
bactérias anaeróbias.    
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d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição 
da matéria orgânica.    

e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes 
nos restos de comida.    

   
446. (ENEM 2013)  
 Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na 
atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A 
agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a 
emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da 
matéria orgânica do solo. 
 

ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. Cadernos Temáticos de Química Nova na 
Escola. São Paulo, n. 5, nov. 2003 (adaptado). 
 
De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o 
agravamento do efeito estufa?  
a) Evitando a rotação de culturas.    
b) Liberando o CO2 presente no solo.    
c) Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo.    
d) Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo.    
e) Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo.    
     
447. (ENEM 2014)  
A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar 

depleção de ozônio 3(O )  na estratosfera. O ozônio estratosférico é 

responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a 
qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, é ilustrado 
simplificadamente na figura. 
 

 
 
Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é 
decorrência da  
a) clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies 

radicalares.    
b) produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de 

cloro.    
c) oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir 

átomos de cloro.    
d) reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e 

monóxido de cloro.    
e) reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio 

por átomos de cloro.    
   
448. (ENEM 2011)   
Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta 
vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a 
altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia 
elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na 
atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada 
no texto, é  
a) aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a produção de energia 

elétrica.    
b) fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a 

poluição do ar.    
c) aumentar o volume do lixo para baratear os custos operacionais 

relacionados ao processo.    
d) fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de 

lixo incinerado.    
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e) diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior 
quantidade de energia elétrica.    
 
449. (ENEM 2010)   
As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o 
CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da 
quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, 
mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades 
concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que 
aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por “ilhas de calor”. 
Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem 
para o ar sob a forma de radiação térmica. 
Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das “ilhas de 
calor”, espera-se que o consumo de energia elétrica  
a) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas.    
b) aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa.    
c) diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em 
indústrias.    
d) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e 
residências.    
e) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada.    
   
450. (ENEM 2010)  
 O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com o seu 
chorume (líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos) foi 
recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a 
qualidade de vida e a paisagem e propor cionando condições dignas de 
trabalho para os que dele subsistiam. 
 
Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde Ano 1, n.o 4, 
dez. 2000 (adaptado) 
 
Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o 
lixão, em relação às problemáticas abordadas no texto?  
a) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas.    
b) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele, colocada cal 
virgem.    
c) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume canalizado para ser 
tratado e neutralizado.    
d) O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a 
formação de chorume.    
e) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando 
uma bolsa de resíduos.    

 
451. (ENEM 2009)   

A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), 

que somam cerca de 99 %, e por gases traços, entre eles o gás carbônico 

(CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4), ozônio (O3) e o óxido nitroso 

(N2O), que compõem o restante 1 % do ar que respiramos. 

Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos, 

conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse 

fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A 

partir da Revolução Industrial (século XIX), a concentração de gases traços na 

atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que 

resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, 

outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de 

CO2 na atmosfera: o desmatamento. 

 

BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e comunidades. 

A.G. Moreira & S. Schwartzman. As mudanças climáticas globais e os ecossistemas brasileiros. Brasília: 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2000 (adaptado). 

 

Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é  

a) reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção 
primária pela industrialização refrigerada.    
b) promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do 
efeito estufa devido à produção de CH4.    
c) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação 
em absorver o CO2 da atmosfera.    
d) aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver 
grande quantidade de calor.    
e) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a 
capacidade delas de reter calor.    
 

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS/Química 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

221 

 
452. (ENEM 2009)  

 O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre 

os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que 

permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques 

de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o 

petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a 

importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes 

renováveis. 

A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca  

a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra.    
b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores.    
c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal.    
d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera.    
e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos.    
   
453. (ENEM 2008)   
A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno 
de uma indústria petroquímica chinesa no rio Songhua, um afluente do rio 
Amur, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência 
Federal de Recursos da água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará 
aos dutos de água potável, mas pediu à população que fervesse a água 
corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus afluentes. As autoridades locais 
estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é 
considerado eficaz absorvente de benzeno. 
 
Internet: <www.jbonline.terra.com.br> (com adaptações) 
 
Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao 
ambiente e à população, é correto afirmar que  
a) o carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno, 

eliminando-o.    
b) o benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é necessário que esta seja 

fervida.    
c) a orientação para se evitar a pesca deve-se à necessidade de preservação 

dos peixes.    
d) o benzeno não contaminaria os dutos de água potável, porque seria 

decantado naturalmente no fundo do rio.    
e) a poluição causada pelo derramamento de benzeno da indústria chinesa 

ficaria restrita ao rio Songhua.  
   
454. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)   
Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem 
grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha de 
cana-de-açúcar, utilizada na produção de etanol, há emissão de poluentes 

como 2CO ,  xSO ,  xNO  e materiais particulados (MP) para a atmosfera. 

Assim, a produção de biocombustíveis pode, muitas vezes, ser acompanhada 
da emissão de vários poluentes. 
 
CARDOSO, A. A.; MACHADO, C. M. D.; PEREIRA, E. A. Biocombustível: o mito 
do combustível limpo. Química Nova na Escola, n. 28, maio 2008 (adaptado). 
 
 
Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, há transformação 
química quando  
a) o etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável.    
b) a palha de cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem.    
c) a palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia.    

d) os poluentes xSO ,  xNO  e MP são mantidos intactos e dispersos na 

atmosfera.    
e) os materiais particulados (MP) são espalhados no ar e sofrem deposição 

seca.    
 
455. (ENEM 2012)   
O rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor que o produto 
possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre 
outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz, ainda, a inscrição 
“Não tem CFC”. As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, justificam a 
não utilização de CFC (clorofluorcarbono ou Freon) nesse desodorante: 
 

UV
2 2 2

3 2

I. CF C CF C •  C •

II. C •  O O C O•
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A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio (O3) baseia-se 
na sua principal função: proteger a matéria viva na Terra dos efeitos 
prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta 
pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da 
fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. 
A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste 
aerossol é  
a) substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases 
propelentes em aerossóis.    
b) servir como propelentes, pois, como são muito reativos, capturam o Freon 
existente livre na atmosfera, impedindo a destruição do ozônio.    
c) reagir com o ar, pois se decompõem espontaneamente em dióxido de 
carbono (CO2) e água (H2O), que não atacam o ozônio.    
d) impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos 
reagem com a radiação UV, liberando hidrogênio (H2), que reage com o 
oxigênio do ar (O2), formando água (H2O).    
e) destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV, liberando carbono (C), que 
reage com o oxigênio do ar (O2), formando dióxido de carbono (CO2), que é 
inofensivo para a camada de ozônio.    
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QUÍMICA DOIS 

 

CINÉTICA 

 
456. (ENEM 2016) 
  O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por 
causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. 
Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas e a absorção direta 
da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e 
dependerá, principalmente, da constante dielétrica e da frequência de 
relaxação do material. 
 
O gráfico mostra a taxa de aquecimento de cinco solventes sob irradiação de 
micro-ondas. 
 

 
No gráfico, qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próxima 

de zero, no intervalo de 0 s  a 40 s?   

a) 2H O     

b) 3CH OH     

c) 3 2CH CH OH     

d) 3 2 2CH CH CH OH     

e) 3 2 2 2 2 3CH CH CH CH CH CH     

 
457. (ENEM 2002)   
O milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Já o milho verde 
comprado na feira, um ou dois dias depois de colhido, não é mais tão doce, 
pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são 
convertidos em amido nas primeiras 24 horas. 
Para preservar o sabor do milho verde pode-se usar o seguinte procedimento 
em três etapas: 
 
1o descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos; 
2o resfriá-las em água corrente; 
3o conservá-las na geladeira. 
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A preservação do sabor original do milho verde pelo procedimento descrito 
pode ser explicada pelo seguinte argumento:  
a) O choque térmico converte as proteínas do milho em amido até a 
saturação; este ocupa o lugar do amido que seria formado espontaneamente.    
b) A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de 
milho, impedindo a difusão de oxigênio e a oxidação da glicose.    
c) As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são 
desnaturadas pelo tratamento com água quente.    
d) Micro-organismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses 
carboidratos em amido, são destruídos pelo aquecimento.    
e) O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução 
onde ocorreria espontaneamente a transformação desses carboidratos em 
amido.    
 

EQUÍLIBROS QUÍMICOS 

 
458. (ENEM 2017)   
As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e 
indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela 
rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em 
suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. 
RODITI. I. Dicionário Houaiss de física. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 
(adaptado). 
 
 
Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função  
a) das diferentes densidades.     
b) dos diferentes raios de rotação.     
c) das diferentes velocidades angulares.    
d) das diferentes quantidades de cada substância.     
e) da diferente coesão molecular de cada substância.     
 
459. (ENEM 2015)   
Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um 
frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se três gotas de solução alcoólica 
de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial, em pequenas 
quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-
se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de 
queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o 
frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. 
 
MATEUS. A. L. Química na cabeça. Belo Horizonte. UFMG, 2001 (adaptado) 
 
 
A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do 
palito de fósforo, ocorreu o(a)  
a) formação de óxidos de caráter ácido.    
b) evaporação do indicador fenolftaleína.    
c) vaporização de parte da água do frasco.    
d) vaporização dos gases de caráter alcalino.    
e) aumento do pH da solução no interior do frasco.    
   
460. (ENEM 2014)   
Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que 
resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 

5,0  e 9,0.  Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem 

concentração de íons hidroxila igual a 
101,0 10 mol / L.  Para atender a 

legislação, um químico separou as seguintes substâncias, disponibilizadas no 

almoxarifado da empresa: 3CH COOH,  2 4Na SO ,  3CH OH,  2 3K CO  e 

4NH C .  

 
Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual 
substância poderia ser empregada no ajuste do pH?  

a) 3CH COOH     

b) 2 4Na SO     

c) 3CH OH     

d) 2 3K CO     
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e) 4NH C     

  
461. (ENEM 2014) 

 
 
 Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em 
sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de 
enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, 
não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13 000 ppm de 
enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 800 ppm de enxofre (S1800) e, em 
seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500 ppm). Em 2012, foi 
difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. 
Atualmente, é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. 
 
Os Impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: 
www.cnt.org.br. 
Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado). 
 
A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 

permitiu uma redução percentual de emissão de 3SO  de  

a) 86,2%.    
b) 96,2%.    
c) 97,2%.    
d) 99,6%.    
e) 99,9%.    
   
 
462. (ENEM 2016) 
Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração 
de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha 
vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que 
escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma 
solução aquosa contendo uma substância adequada. 
 
Considere as informações das substâncias listadas no quadro. 

 
 
Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior 
eficiência os gases poluentes é o(a)  

a) fenol.    
b) piridina.    
c) metilamina.    
d) hidrogenofosfato de potássio.    
e) hidrogenosulfato de potássio.     
   
463. (ENEM 2015)  
Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos 
corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para 
neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente, 
em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. 
As equações envolvidas no processo são apresentadas: 
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Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações II, III e IV a 

25 C,  qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação I?  

a) 
264,5 10     

b) 
55,0 10     

c) 
90,8 10     

d) 
50,2 10     

e) 
262,2 10     

 

OH E OOH 

 
464. (ENEM 2013)  
Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o 
método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro 
numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As 
equações das reações químicas envolvidas são: 
 
A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um 
potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH 
do meio é importante, porque influencia na extensão com que o ácido 
hipocloroso se ioniza. 
 
Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve 
estar mais próximo de  
a) 0.    
b) 5.    
c) 7.    
d) 9.    
e) 14.    
   
465. (ENEM 2011)  
Os refrigerantes têm-se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de 
saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação 
de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A 
cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de 
desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se 
que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado 
hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH 
do biofilme (placa bacteriana), provocando a desmineralização do esmalte 

dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para 
normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química 
seguinte representa esse processo: 
 

 
 
GROISMAN, S. Impacto do refrigerante nos dentes é avaliado sem tirá-lo da 
dieta. Disponível em: http://www.isaude.net. Acesso em: 1 maio 2010 
(adaptado). 
 
Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá 
ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da 
concentração de  

a) OH
, que reage com os íons 

2Ca 
, deslocando o equilíbrio para a 

direita.    

b) H
, que reage com as hidroxilas OH

, deslocando o equilíbrio para a 

direita.    

c) OH
, que reage com os íons 

2Ca 
, deslocando o equilíbrio para a 

esquerda.    

d) H
, que reage com as hidroxilas OH

, deslocando o equilíbrio para a 

esquerda.    

e) 
2Ca 

, que reage com as hidroxilas OH
, deslocando o equilíbrio para a 

esquerda.    
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466. (ENEM 2010)  
Decisão de asfaltamento da rodovia MG-010, acompanhada da introdução de 
espécies exóticas, e a prática de incêndios criminosos ameaçam o sofisticado 
ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas 
nativas desta região, altamente adaptadas a uma alta concentração de 
alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificulta a absorção de 
nutrientes e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras que não 
teriam naturalmente adaptação para este ambiente; no entanto, elas estão 
dominando as margens da rodovia, equivocadamente chamada de “estrada 
ecológica”. Possivelmente, a entrada de espécies de plantas exóticas neste 
ambiente foi provocada pelo uso, neste empreendimento, de um tipo de asfalto 

(cimentosolo) que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações 
químicas aos solos adjacentes à rodovia MG-010.  
 
Scientific American Brasil. Ano 7, n.° 79, 2008 (adaptado). 
 
Essa afirmação baseia-se no uso de cimento-solo, mistura rica em cálcio que  
a) inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas.    
b) inibe a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas.    
c) aumenta a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas.    
d) aumenta a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas.    
e) neutraliza a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas.    
   
467. (ENEM 2009)  

Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a 

finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de 

substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A 

figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. 

 

 

 

Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, 

formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de 

sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio: 

 

 

Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos 

eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de 

maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. 

 

Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de 

maneira  

a) mais eficiente em pH básico.    
b) mais eficiente em pH ácido.    
c) mais eficiente em pH neutro.    
d) eficiente em qualquer faixa de pH.    
e) mais eficiente em pH ácido ou neutro.    
   
468. (ENEM 2002)  

 A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis 

de poluição são altos, os valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, 

recebendo, então, a denominação de "chuva ácida". Este tipo de chuva causa 

prejuízos nas mais diversas áreas: construção civil, agricultura, monumentos 

históricos, entre outras. 

A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: concentração de 

íons hidrogênio é igual a 10 elevado a -pH, sendo que o pH pode assumir 

valores entre 0 e 14. 

Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas (SP) nos meses de 

março, abril e maio de 1998, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das 

quais quatro têm seus valores mostrados na tabela: 

 

Mês Amostra pH 

Março 6ª 4 

Abril 8ª 5 

Abril 14º 6 

Maio 18º 7 
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A análise da fórmula e da tabela permite afirmar que: 
I. da 6a para a 14a amostra ocorreu um aumento de 50% na acidez. 
II. a 18a amostra é a menos ácida dentre as expostas. 
III. a 8a amostra é dez vezes mais ácida que a 14a. 
IV. as únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a 6a e a 8a. 
 
São corretas apenas as afirmativas  
a) I e II.    
b) II e IV.    
c) I, II e IV.    
d) I, III e IV.    
e) II, III e IV.    
   
469. (ENEM 1998) 
O pH informa a acidez ou a basicidade de uma solução. A escala a seguir 
apresenta a natureza e o pH de algumas soluções e da água pura, a 25°C. 
Uma solução desconhecida estava sendo testada no laboratório por um grupo 
de alunos. Esses alunos decidiram que deveriam medir o pH dessa solução 
como um dos parâmetros escolhidos na identificação da solução. Os 
resultados obtidos estão na tabela a seguir.  
 

 

 

Da solução testada pelos alunos, o professor retirou 100mL e adicionou água 
até completar 200mL de solução diluída. O próximo grupo de alunos a medir o 
pH deverá encontrar para o mesmo:  
a) valores inferiores a 1,0.    
b) os mesmos valores.    
c) valores entre 5 e 7.    
d) valores entre 5 e 3.    
e) sempre o valor 7.    

 

TERMOQUÍMICA 

 
470. (ENEM 2016)   
O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido 
industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser 
sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob 
altas temperaturas, conforme a equação química: 
 

2 2(g) 6 6( )3 C H C H  

 
A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela 
variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, 
nas mesmas condições experimentais: 
 

I. 0
2 2(g) 2(g) 2(g) 2 ( ) c

5
C H O 2 CO H O H 310 kcal mol

2
       

 

II. 0
6 6( ) 2(g) 2(g) 2 ( ) c

15
C H O 6 CO 3 H O H 780 kcal mol

2
       

A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal,  para a 

formação de um mol de benzeno é mais próxima de   

a) 1.090.     

b) 150.     
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c) 50.     

d) 157.     

e) 470.     

   

471. (ENEM 2015)   
O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais 
atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a 

queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo 1HΔ  a variação 

de entalpia devido à queima de 1g  desse bio-óleo, resultando em gás 

carbônico e água líquida, e 2H ,Δ  a variação de entalpia envolvida na 

conversão de 1g  de água no estado gasoso para o estado líquido. 

 

 
 

A variação de entalpia, em kJ,  para a queima de 5 g  desse bio-óleo 

resultando em 2CO  (gasoso) e 2H O  (gasoso) é:  

a) 106.     

b) 94.     

c) 82.     

d) 21,2.     

e) 16,4.     

   
472. (ENEM 2011)  
 Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que sua queima 
produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante, ao se 

escolher um combustível, é analisar seu calor de combustão 
o

c( h ) , definido 

como a energia liberada na queima completa de um mol de combustível no 
estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm 

carbono e seu 
o

cH . 

 

Substância Fórmula o
cH (kJ/mol) 

benzeno 6 6C H ( ) - 3 268 

etanol 2 5C H OH ( ) - 1 368 

glicose 6 12 6C H O  (s) - 2 808 

metano 4CH  (g) - 890 

octano 8 18C H ( ) - 5 471 
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Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, 
libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de 
energia produzida?  
a) Benzeno.    
b) Metano.    
c) Glicose.    
d) Octano.    
e) Etanol.    
   
473. (ENEM 2009)  

 Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira 

preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de 

CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para geração de energia. O 

quadro traz as entalpias-padrão de combustão a 25 ºC (ÄH0
25) do metano, do 

butano e do octano. 

Composto 
fórmula 

molecular 

massa molar 

(g/moℓ) 

ÄH025 

(kj/moℓ) 

Metano CH4 16 - 890 

Butano C4H10 58 - 2.878 

Octano C8H18 114 - 5.471 

 

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais 

relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de 

incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, 

considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do 

gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da gasolina, 

respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir 

que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, 

a ordem crescente desses três combustíveis é  

a) gasolina, GLP e gás natural.    
b) gás natural, gasolina e GLP.    
c) gasolina, gás natural e GLP.    
d) gás natural, GLP e gasolina.    
e) GLP, gás natural e gasolina. 
  
   
474. (ENEM 2010)   
No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas 
em energia acreditam que os alcoóis vão crescer em importância em um 
futuro próximo. 
 
Realmente, alcoóis como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para 
uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vêm 
obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como 
substitutos para gasolina em veículos. 
Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no 
quadro seguinte. 
 

Álcool 
Densidade a 25°C 

(g/mL) 
Calor de Combustão 

(kJ/mol) 

Metanol 
(CH3OH) 

0,79 – 726,0 

Etanol 
(CH3CH2OH) 

0,79 – 1367,0 

Dados: Massas molares em g/mol: 
H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. 
 
Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os 
alcoóis seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais 
vantajoso utilizar  
a) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ 
de energia por litro de combustível queimado.    
b) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 kJ de 
energia por litro de combustível queimado.    
c) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 17,9 MJ 
de energia por litro de combustível queimado.    
d) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 MJ de 
energia por litro de combustível queimado.    
e) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 33,7 MJ de 
energia por litro de combustível queimado.   
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ELETROQUÍMICA 

 
475. (ENEM 2017)   
A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a 
indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do 
hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse 
procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado. 
 

 
 
No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o  
a) vapor de água.    
b) oxigênio molecular.     
c) hipoclorito de sódio.     
d) hidrogênio molecular.     
e) cloreto de hidrogênio.     
   
476. (ENEM 2014)   
A revelação das chapas de raios X gera uma solução que contém íons prata na 

forma de 
3

2 3 2Ag(S O ) .  Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a 

recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa 
solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semirreações de 
redução de alguns íons metálicos. 

 

Semirreação de redução 0E (V)  

3 2
2 3 2 2 3Ag(S O ) (aq) e Ag(s) 2S O (aq)     0,02  

2Cu (aq) 2e Cu(s)   0,34  

2Pt (aq) 2e Pt(s)   1,20  

3A (aq) 3e A (s)   1,66  

2Sn (aq) 2e Sn(s)   0,14  

2Zn (aq) 2e Zn(s)   0,76  

 
BENDASSOLLI, J. A. et al. “Procedimentos para a recuperação de Ag de 
resíduos líquidos e sólidos”. Química Nova, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado). 
 
Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é  

a) Cu(s).     

b) Pt(s).     

c) 
3A (aq).

    

d) Sn(s).     

e) 
2Zn (aq).
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477. (ENEM 2009)   

Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o 

cobre bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. Nesse 

processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso 

em uma solução de CuSO4. À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, 

íons Cu2+ da solução são depositados na forma pura no cátodo. Quanto às 

impurezas metálicas, algumas são oxidadas, passando à solução, enquanto 

outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. 

As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas, e sua 

comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos do processo. A série 

eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como 

impurezas no cobre bruto de acordo com suas forças redutoras relativas. 

 

Entre as impurezas metálicas que constam na 

série apresentada, as que se sedimentam 

abaixo do ânodo de cobre são  

a) Au, Pt, Ag, Zn, Ni e Pb.    
b) Au, Pt e Ag.    
c) Zn, Ni e Pb.    
d) Au e Zn.    
e) Ag e Pb.    
   
 

 

478. (UECE 2016)   
As pilhas de marca-passo precisam ser pequenas, confiáveis e duráveis, 
evitando algumas cirurgias para sua troca. Como não formam gases, elas 
podem ser hermeticamente fechadas. Sua duração é de aproximadamente 10 
anos. Essas pilhas são formadas por lítio metálico e iodo (LiI). Assinale a 
alternativa que mostra as semirreações que ocorrem corretamente para 
formar o produto LiI.  

a) 

2

cátodo : 2Liº 2Li 2e ;

ânodo : I 2e 2I .

 

 

 

 
    

b) 

2

cátodo : 2Liº 2e 2Li ;

ânodo : I 2I 2e .

 

 

 

 
    

c) 

2

ânodo : 2Liº 2Li 2e ;

cátodo : I 2e 2I .

 

 

 

 
    

d) 

2

ânodo : 2Liº 2e 2Li ;

cátodo : I 2I 2e .

 

 

 

 
    

   
  
479. (ENEM 2017)   
A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a 
luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais 
eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um 
experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para 

acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento.  
 
Considere as semirreações de redução e seus respectivos potenciais 
mostrados no quadro. 
 

Semirreação de redução 0E (V)  

4 3
(aq) (aq)Ce e Ce     1,61  

2 3
2 7(aq) (aq) (aq) 2 ( )Cr O 14 H 6 e 2 Cr 7 H O        1,33  

2
(aq) (s)Ni 2 e Ni    0,25  

2
(aq) (s)Zn 2 e Zn    0,76  

 
Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial, nas 
condições-padrão, suficiente para acender o LED azul?  
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a)     

b)     

c)     

d)     
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e) 

480. (ENEM CANCELADO 2009)  
Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem 
percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo; elas estão 
presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares etc. As 
semirreações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido 
de prata. 

Zn (s) + OH- (aq)  ZnO (s) + H2O ( ) + e- 

Ag2O (s) + H2O ( ) + e-  Ag (s) + OH- (aq) 

Pode-se afirmar que esta pilha 
a) é uma pilha ácida.
b) apresenta o óxido de prata como o ânodo.
c) apresenta o zinco como o agente oxidante.
d) tem como reação da célula a seguinte reação: Zn(s) + Ag2O(s)  ZnO(s)

+ 2Ag(s). 
e) apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de Ag2O para o Zn.

RADIOATIVIDADE 

481. (ENEM 2017)   
A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos 
valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em 

vida, o máximo são 15  emissões beta (min g).  Após a morte, a quantidade 

de 
14C  se reduz pela metade a cada 5.730  anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: http:///noticias.terra.com.br. 
Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado). 

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g  foi encontrado em 

um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6.750  emissões

beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é  

a) 450.

b) 1.433.

c) 11.460.

d) 17.190.

e) 27.000.

482. (ENEM 2016) 
 Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute (Mammuthus 

primigenius) encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28

mil anos confirmada pela técnica do carbono 14.
FAPESP. DNA do mamute é revelado. Disponível em: 
http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado). 

A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à 

a) proporção conhecida entre carbono 14  e carbono 12  na atmosfera

ao longo dos anos. 
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b) decomposição de todo o carbono 12  presente no organismo após a 

morte.     

c) fixação maior do carbono 4  nos tecidos de organismos após a morte.     

d) emissão de carbono 12  pelos tecidos de organismos após a morte.     

e) transformação do carbono 12  em carbono 14  ao longo dos anos.     

   

483. (ENEM 2015) 
A bomba  
reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da  
reação em cadeia. 
 

ANDRADE C. D. Poesia completa e prosa.  
Rio de Janeiro. Aguilar, 1973 (fragmento). 

 
Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. 
Essa reação é dita “em cadeia” porque na  

a) fissão do 
235U  ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá 

continuidade à reação.    

b) fissão de 
235U  ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o 

isótopo 
238U,  enriquecendo-o em mais 

235U.     

c) fissão do 
235U  ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão 

outros núcleos.    

d) fusão do 
235U  com 

238U  ocorre formação de neutrino, que bombardeará 

outros núcleos radioativos.    

e) fusão do 
235U  com 

238U  ocorre formação de outros elementos 

radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão.    
 
484. (ENEM 2013)   
Glicose marcada com nuclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se 
obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão 
de pósitrons. A desintegração do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de 
meia-vida de 20,4 min, de acordo com a equação da reação nuclear: 
 

11 11 0
6 5 1C B e

(pósitron)

 
 

 
A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de 
aquisição de uma imagem de tomografia é cinco meias-vidas. 
 
Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, a massa, em 
miligramas, do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima 
de  
a) 0,200.   b) 0,969.   c) 9,80.   d) 31,3.   e) 200.    

 

CÁLCULO DE SOLUÇÕES 

 
485. (ENEM 2010)  
 Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só 
fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um 
pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o 
soluto é denominada solvente; por exemplo, a água é um solvente para o 
açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra 
essa citação. 
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Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42g 
de sacarose (massa molar igual a 342 g/mol) para uma xícara de 50 mℓ do 
líquido. Qual é a concentração final, em molℓ, de sacarose nesse cafezinho?  
a) 0,02    
b) 0,2    
c) 2    
d) 200    
e) 2000    
   
486. (ENEM 2010)  
Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em rios, 
lagos e oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, 
exercem profunda influência na química das águas naturais em todo o 
planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da 
hidrosfera. Devido a sua baixa solubilidade em água (9,0 mg/ℓ a 20°C) a 
disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite 
entre a vida aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi definido para medir a quantidade 
de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. A DBO corresponde à 
massa de O2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total do 
carbono orgânico em um litro de água. 
 
BAIRD, C. Química Ambiental. Ed. Bookman, 2005 (adaptado). 
 
Dados: Massas molares em g/mol: C = 12; H = 1; O = 16. 
 
Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula mínima CH2O e massa molar igual a 
30 g/mol) são dissolvidos em um litro de água; em quanto a DBO será 
aumentada?  
a) 0,4mg de O2/litro    
b) 1,7mg de O2/litro    
c) 2,7mg de O2/litro    
d) 9,4mg de O2/litro    
e) 10,7mg de O2/litro    

 
487. (ENEM 2017)   
No ar que respiramos existem os chamados “gases inertes”. Trazem curiosos 
nomes gregos, que significam “o Novo”, “o Oculto”, “o Inativo”. E de fato são 
de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em 
nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e 
justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos: só 
em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu 
forçar “o Estrangeiro” (o xenônio) a combinar-se fugazmente com o flúor 
ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o 
Prêmio Nobel. 
 
LEVI, P. A tabela periódica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,1994 (adaptado). 
 
Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo 
mencionado?  
a) Densidade.     

b) Condutância.     
c) Eletronegatividade.     
d) Estabilidade nuclear.     
e) Temperatura de ebulição.     

   

PETRÓLEO/POLÍMERO 

 
488. (ENEM 2000)  
 Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos 
petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do 
petróleo descritos no texto abaixo.  
 
"O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de 
vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por 
sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado 
no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de 
coloração negra denominadas jazidas de petróleo." 
 

 (Adaptado de TUNDISI. Usos de energia.  
São Paulo: Atual Editora, 1991.) 

 
As informações do texto permitem afirmar que:  
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a) o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão de 
sua constante formação geológica.    

b) a exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas.    
c) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes 

dada sua origem natural.    
d) o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente, em todas 

as regiões, independentemente da sua origem.    
e) o petróleo é um recurso não-renovável a curto prazo, explorado em áreas 

continentais de origem marinha ou em áreas submarinas.    
   
489. (ENEM 2004)   
Há estudos que apontam razões econômicas e ambientais para que o gás 

natural possa vir a tornar-se, ao longo deste século, a principal fonte de 
energia em lugar do petróleo. Justifica-se essa previsão, entre outros motivos, 
porque o gás natural  
a) além de muito abundante na natureza é um combustível renovável.    
b) tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente que o petróleo.    
c) vem sendo produzido com sucesso a partir do carvão mineral.    
d) pode ser renovado em escala de tempo muito inferior à do petróleo.    
e) não produz CO2 em sua queima, impedindo o efeito estufa.    
   
490. (ENEM 2004)   
As previsões de que, em poucas décadas, a produção mundial de petróleo 
possa vir a cair têm gerado preocupação, dado seu caráter estratégico. Por 
essa razão, em especial no setor de transportes, intensificou-se a busca por 
alternativas para a substituição do petróleo por combustíveis renováveis. 
Nesse sentido, além da utilização de álcool, vem se propondo, no Brasil, ainda 
que de forma experimental,  
a) a mistura de percentuais de gasolina cada vez maiores no álcool.    
b) a extração de óleos de madeira para sua conversão em gás natural.    
c) o desenvolvimento de tecnologias para a produção de biodiesel.    
d) a utilização de veículos com motores movidos a gás do carvão mineral.    
e) a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural.    
 
491. (ENEM 2013)  
 Músculos artificiais são dispositivos feitos com plásticos inteligentes que 
respondem a uma corrente elétrica com um movimento mecânico. A oxidação 
e redução de um polímero condutor criam cargas positivas e/ou negativas no 
material, que são compensadas com a inserção ou expulsão de cátions ou 
ânions. Por exemplo, na figura os filmes escuros são de polipirrol e o filme 
branco é de um eletrólito polimérico contendo um sal inorgânico. Quando o 
polipirrol sofre oxidação, há a inserção de ânions para compensar a carga 
positiva no polímero e o filme se expande. Na outra face do dispositivo o filme 
de polipirrol sofre redução, expulsando ânions, e o filme se contrai. Pela 
montagem, em sanduíche, o sistema todo se movimenta de forma harmônica, 
conforme mostrado na figura. 
 

 
 
A camada central de eletrólito polimérico é importante porque  
a) absorve a irradiação de partículas carregadas, emitidas pelo aquecimento 

elétrico dos filmes de polipirrol.    
b) permite a difusão dos íons promovida pela aplicação de diferença de 

potencial, fechando o circuito elétrico.    
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c) mantém um gradiente térmico no material para promover a 
dilatação/contração térmica de cada filme de polipirrol.    
d) permite a condução de elétrons livres, promovida pela aplicação de 
diferença de potencial, gerando corrente elétrica.    
e) promove a polarização das moléculas poliméricas, o que resulta no 
movimento gerado pela aplicação de diferença de potencial.    
    
492. (ENEM 2014)  
 Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados 
têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua 
composição amido de milho e uma resina polimérica termoplástica, obtida a 
partir de uma fonte petroquímica. 
ERENO, D. “Plásticos de vegetais”. Pesquisa Fapesp, n. 179, jan. 2011 
(adaptado). 
 
Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os 
carboidratos presentes  
a) dissolvem-se na água.    
b) absorvem água com facilidade.    
c) caramelizam por aquecimento e quebram.    
d) são digeridos por organismos decompositores.    
e) decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico.    

 

ISOMERIA/REAÇÕES 

 
493. (ENEM 2017)   

A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de 
papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e 
cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com o 

ozônio 3(O ),  em presença de água e zinco metálico, e a reação produz 

aldeídos e/ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. 
Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas 
terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o 
esquema. 
 

 
 
Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprop-1-eno: 
 

 

 
Quais são os produtos formados nessa reação?  
a) Benzaldeído e propanona.     
b) Propanal e benzaldeído.     
c) 2-fenil-etanal e metanal.     
d) Benzeno e propanona.     
e) Benzaldeído e etanal.     
 

 
494. (ENEM 2013) 
  O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas 
plantas como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 
80%, em massa, da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de 
produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro 
é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular 
é C10H16O, com uma cadeia alifática de oito carbonos, duas insaturações, nos 
carbonos 2 e 6; e dois grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e 7. O 
citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui 
para o forte odor. 
 
Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma 
determinada região, a molécula que deve estar presente em alta 
concentração no produto a ser utilizado é:  
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a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
 
 
495. (ENEM 2016)   
Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de 
uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, 
substância produzida pela mariposa do bicho-da-seda. 
 

 
O uso de feromônios em ações de controle de insetos-praga está de acordo 
com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente 
específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em 
determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. 
 

Substância Inseto Cultivo 

 

 
 

Sitophillus 
spp 

Milho 

 

 
 

Migdolus 
fryanus 

Cana-
de-
açúcar 

 

 
 

Anthonomus 

rubi 
Morango 

 

 
 

Grapholita 
molesta 

Frutas 

 

 
 

Scrobipalpuloides 
absoluta 

Tomate 

FERREIRA, J. T. B.; ZARBIN, P. H. G. Amor ao primeiro odor: a comunicação 
química entre os insetos. Química Nova na Escola. n.7, maio 1998 
(adaptado). 

 
a) Sitophilus spp.    
b) Migdolus fryanus.    
c) Anthonomus rubi.    
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d) Grapholita molesta.    
e) Scrobipalpuloides absoluta.     
 
496. (ENEM 2016)   
O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de 
etanol utilizando milho como matéria-prima. 
 

 
 
A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental 
para que  
a) a glicose seja convertida em sacarose.    
b) as enzimas dessa planta sejam ativadas.    
c) a maceração favorece a solubilização em água.    
d) o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura.    
e) os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados.     
   
497. (ENEM 2012)  
 O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e 
em condensados de gás natural. Seus metabólitos são altamente tóxicos e se 
depositam na medula óssea e nos tecidos gordurosos. O limite de exposição 

pode causar anemia, câncer (leucemia) e distúrbios do comportamento. Em 
termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, 
ocorre a formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim, ocorre a 
adição ou substituição eletrofílica. 
 
Disponível em: www.sindipetro.org.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 
 

 
 
 
Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as 
estruturas químicas encontradas em I, II e III são, respectivamente:  

a)     

b)     
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c)     

d)     

e)     

 
 
 

BIOQUÍMICA 

 
498. (ENEM 2015)  
 A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos 
ao meio ambiente, e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. 
Considere duas rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, 
um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes. 
 

 
 
 
Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja 
verde em comparação à primeira?  
a) Etapa única na síntese.    
b) Obtenção do produto puro.    
c) Ausência de reagentes oxidantes.    
d) Ausência de elementos metálicos no processo.    
e) Gasto de energia nulo na separação do produto.    
   

499. (ENEM 2014)  
 O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma 
mistura de ésteres derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-
prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal 
ou gordura animal que lhe deu origem, por exemplo, o teor de ésteres 
saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, 
o que resulta em aumento da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra o 
teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas. 
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Fonte 
Oleaginosa 

Teor médio do ácido graxo (% em massa) 
Mirístico 

(C14:0) 

Palmítico 

(C16:0) 

Esteárico 

(C18:0) 

Oleico 

(C18:1) 

Linoleico 

(C18:2) 

Linolênico 

(C18:3) 

Milho < 0,1 11,7 1,9 25,2 60,6 0,5 

Palma 1,0 42,8 4,5 40,5 10,1 0,2 

Canola < 0,2 3,5 0,9 64,4 22,3 8,2 

Algodão 0,7 20,1 2,6 19,2 55,2 0,6 

Amendoim < 0,6 11,4 2,4 48,3 32,0 0,9 

 
MA, F.; HANNA, M. A. “Biodiesel Production: a review”. Bioresource 
Technology, Londres, v. 70, n. 1 jan. 1999 (adaptado). 
 
Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior 
resistência à oxidação?  
a) Milho.    
b) Palma.    
c) Canola.    
d) Algodão.    
e) Amendoim.    
   
500. (ENEM 2013)  
 O glifosato (C3H8NO5P) é um herbicida pertencente ao grupo químico das 
glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos 
funcionais carboxilato, amino e fosfonato. A degradação do glifosato no solo é 
muito rápida e realizada por grande variedade de microrganismos, que usam 
o produto como fonte de energia e fósforo. Os produtos da degradação são o 
ácido aminometilfosfônico (AMPA) e o N-metilglicina (sarcosina): 

 

 
 
A partir do texto e dos produtos de degradação apresentados, a estrutura 
química que representa o glifosato é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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