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Questão 01 - (FGV SP/2016) A ureia produzida em indústrias petroquímicas é o 

fertilizante mais utilizado no mundo pela agricultura convencional como fonte extra de 

nitrogênio. Já na agricultura orgânica, a qual dispensa o consumo de fertilizantes e 

defensivos químicos industriais, utiliza-se o esterco animal curtido como fonte 

suplementar de nitrogênio. 

Independentemente do tipo de técnica agrícola empregada, tanto o fertilizante 

petroquímico como o esterco animal, quando aplicados no solo, serão 

 

a) metabolizados por bactérias quimiossintetizantes que geram nitrito (NO2
–) e 

nitrato (NO3
–), assimilados então pelos vegetais para a síntese, principalmente, 

de aminoácidos e nucleotídeos. 

b) absorvidos diretamente pelos vegetais que apresentam micro-organismos 

simbiontes em nódulos de suas raízes, para a síntese direta de proteínas e ácidos 

nucleicos. 

c) decompostos por organismos detritívoros em moléculas menores como a amônia 

(NH3) e o gás nitrogênio (N2), assimilados então pelos tecidos vegetais para 

síntese de nitrito (NO2
–) e nitrato (NO3

–). 

d) digeridos por fungos e bactérias nitrificantes que produzem aminoácidos e 

nucleotídeos, assimilaos então pelos tecidos vegetais para síntese de proteínas e 

ácidos nucleicos. 

e) oxidados por cianobactérias fotossintetizantes em nitrito (NO2
–) e nitrato (NO3

–

) que produzem proteínas e ácidos nucleicos, então absorvidos diretamente pelos 

tecidos vegetais. 

 

Questão 02 - (UDESC SC/2016) Um dos problemas ambientais enfrentado em várias 

regiões do mundo é a chuva ácida. Esse fenômeno refere-se a uma precipitação mais ácida 

que a chuva natural, a qual possui um pH de aproximadamente 5,6, ou seja, chuva não 

poluída. A precipitação ácida causa a deterioração de estátuas feitas de rochas calcárias e 

de mármore, assim como a acidificação de lagos, levando à morte muitos organismos 

vivos, que não sobrevivem em meio ácido. 

 

Analise as proposições sobre os processos envolvidos na chuva ácida. 

 

I. A queima de combustíveis fósseis é um fator que contribui para o aumento da emissão 

de dióxido de enxofre e, consequentemente, a ocorrência de precipitações de caráter 

ácido. 

II. Os dois ácidos predominantes na chuva ácida, responsáveis por conferir um caráter 

mais ácido, são os ácidos nítrico e sulfúrico. A formação do ácido sulfúrico pode ocorrer 

pela oxidação do dióxido de enxofre na atmosfera, resultando em trióxido de enxofre. 

Então, o gás trióxido de enxofre reage com a água e resulta na formação do ácido 

sulfúrico. 

III. Em uma atmosfera limpa, ou seja, com níveis normais de dióxido de carbono, o pH 

da chuva é aproximadamente 5,6, devido à solubilização desse gás atmosférico na água, 

levando à formação do ácido carbônico. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 



a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 3 

   

Uma medida adotada pelo governo do estado para amenizar a crise hídrica que afeta a 

cidade de São Paulo envolve a utilização do chamado “volume morto” dos reservatórios 

do Sistema Cantareira. Em artigo publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo, três 

especialistas alertam sobre os riscos trazidos por esse procedimento que pode trazer à tona 

poluentes depositados no fundo das represas, onde se concentram contaminantes que não 

são tratados por sistemas convencionais. Entre os poluentes citados que contaminam os 

mananciais há compostos inorgânicos, orgânicos altamente reativos com os sistemas 

biológicos, microbiológicos e vírus. Segundo as pesquisadoras, “quanto mais baixo o 

nível dos reservatórios, maior é a concentração de poluentes, recomendando maiores 

cuidados”. 

(http://sao-paulo.estadao.com.br. Adaptado.) 

 

Questão 03 - (UNESP SP/2015) A quantidade de oxigênio necessária para degradar 

biologicamente a matéria orgânica presente na água é expressa pela Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO). Sabendo que um dos parâmetros analíticos de monitoramento da 

qualidade da água potável envolve a medida da quantidade de oxigênio nela dissolvida, a 

presença de grande quantidade de matéria orgânica de origem biológica em 

decomposição no fundo de determinado reservatório irá promover 

 

a) a diminuição da DBO e a diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido. 

b) o aumento da DBO e a diminuição da qualidade da água. 

c) a diminuição da DBO e a diminuição da qualidade da água. 

d) a diminuição da DBO e o aumento da qualidade da água. 

e) o aumento da DBO e o aumento da quantidade de oxigênio dissolvido. 

 

Questão 04 - (UEFS BA/2015) O tratamento de esgotos domiciliares, além de contribuir 

para a diminuição da poluição ambiental e da disseminação de doenças, pode fornecer 

materiais orgânicos utilizados na obtenção de adubos e de energia. 

Considerando-se o tema abordado no texto e os conhecimentos sobre as reações químicas, 

é correto destacar: 

 

a) O uso de filtros nas saídas dos encanamentos de esgotos contribui para retirar os 

poluentes dissolvidos no material. 

b) A decantação e o tratamento do esgoto com sulfato de alumínio, Al2(SO4)3, são 

suficientes para eliminar a presença de bactérias patogênicas. 

c) A compostagem é o processo que transforma o material orgânico obtido no 

tratamento dos esgotos em adubos, que podem ser usados no solo. 

d) A liberação de dióxido de carbono, CO2(g), e de monóxido de nitrogênio, NO(g), 

evidencia a decomposição anaeróbica da matéria orgânica presente nos esgotos. 

e) O gás metano, CH4(g), obtido no processo anaeróbico de degradação da 

biomassa, é um combustível de origem renovável que não interfere no 

aquecimento do Planeta. 



 

Questão 05 - (UFU MG/2016) Nos últimos anos, vem se destacando o consumo da 

batata-doce com relação ao da batata inglesa, porém, é importante analisar cada uma delas 

sem o mito de que uma possa substituir a outra em qualquer situação nutricional. O índice 

glicêmico da batata-doce é baixo (IG = 48) quando comparado ao da batata inglesa (IG = 

70). Esse valor representa a velocidade com que os carboidratos entram na nossa corrente 

sanguínea: quanto mais alto, mais insulina o pâncreas libera para tentar equilibrar os 

níveis de açúcar no sangue. 

 

Composição do alimento por 100 g de parte comestível. 

 

 
 

Extraído de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.  

TACO. Unicamp, 4a. edição. 2011. 

 

Assim, verifica-se que o consumo da batata 

 

a) doce é um importante aliado no emagrecimento e na prática de exercícios físicos, 

por ser uma opção vantajosa de liberação gradual de açúcares para o sangue e de 

fornecimento de energia. 

b) inglesa é vantajoso com relação ao consumo da batata-doce, para os casos em 

que se desejam mais proteínas e baixos índices de açúcar no sangue, o que 

auxiliaria no emagrecimento. 

c) industrializada pode ser um importante aliado para a liberação de energia antes 

dos exercícios, pois libera grande quantidade de energia e de proteínas, 

diminuindo a produção de insulina pelo pâncreas. 

d) frita interfere pouco no ganho de peso, pois colabora para a liberação da insulina, 

diminuição da glicose no sangue e transformação da glicose em glicogênio e em 

gordura abdominal. 

 

Questão 06 - (ACAFE SC/2016) No jornal Folha de São Paulo, de 23 de junho de 2015, 

foi publicada uma reportagem sobre a formação de espuma branca no rio Tietê ´´[…] a 

formação de espuma está associada à baixa vazão da água e a presença de esgoto 

doméstico não tratado. A falta de oxigênio na água dificulta a degradação de detergente 

doméstico […]”. 

 

Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos analise as afirmações a 

seguir. 

 

I. O detergente é uma substância anfipática. 

II. O complexo formado entre detergente, óleo e água pode ser chamado de micela. 

III. O oxigênio é uma molécula apolar formada por uma ligação covalente do tipo 

sigma (  ) e outro do tipo pi (  ). 



IV. A espuma branca formada pode ser classificada de coloide. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas II, III e IV estão corretas. 

c) Todas as afirmações estão corretas. 

d) Apenas a afirmação IV está correta. 

 

Questão 07 - (UCS RS/2015) Trinta por cento da população mundial está acima do peso. 

A humanidade está perdendo a guerra contra a gordura. Mas e se existisse uma solução 

quase milagrosa para conter a onda de obesidade? Talvez exista. É o que revela o 

resultado de uma experiência realizada por cientistas americanos, que criaram uma 

bactéria capaz de impedir o ganho de peso. É uma versão mutante da Escherichia coli, 

uma bactéria que faz parte da nossa flora intestinal. Pesquisadores colocaram um gene a 

mais nesse micro-organismo e, graças a isso, ela passou a sintetizar N-

acilfosfatidiletanolamina. Esse hormônio é normalmente produzido pelo corpo humano, 

e tem uma função simples: informar ao cérebro que a pessoa comeu o suficiente. Um 

grupo de ratos recebeu a “superbactéria”, misturada com água, e tinha alimentação à 

vontade, podendo comer o quanto quisessem. Mas, depois de oito semanas, os níveis de 

obesidade diminuíram. Os ratos não só não engordaram; eles haviam perdido peso. Tudo 

porque a bactéria mutante se instalou no organismo deles e começou a produzir o tal 

hormônio, reduzindo a vontade de comer em excesso. Depois que os ratos pararam de 

receber a bactéria modificada, o efeito durou mais quatro semanas e não houve efeitos 

colaterais. Agora, os pesquisadores querem testar a descoberta em seres humanos. Se ela 

funcionar, será possível criar uma bebida probiótica contendo a tal bactéria mutante – que 

as pessoas beberiam para emagrecer. 

Fonte: Superinteressante, Edição 339, Nov. 2014, p. 10.  

“Bactéria transgênica impede a obesidade”. (Adaptado.) 

 

Em relação às gorduras, considere as afirmativas abaixo. 

 

I. As gorduras, à temperatura ambiente, podem ser sólidas ou líquidas, sendo 

constituídas apenas por ésteres de ácidos graxos insaturados. 

II. O fato de a gordura ser uma substância de reserva torna-se ainda mais evidente 

em animais que vivem em situações ambientais extremas, como é o caso dos 

ursos que são obesos para poderem enfrentar longos períodos de hibernação. 

III. A ação de limpeza de um sabão sobre a gordura das mãos deve-se à alta 

polaridade do grupo carboxilato, que o torna solúvel em água, e à baixa 

polaridade da cadeia carbônica, que o torna solúvel na gordura. 

 

Das proposições acima, 

 

a) apenas I está correta. 

b) apenas II está correta. 

c) apenas I e II estão corretas. 

d) apenas II e III estão corretas. 

e) I, II e III estão corretas. 

 



Questão 08 - (ENEM/2015) O alumínio é um metal bastante versátil, pois, a partir dele, 

podem-se confeccionar materiais amplamente utilizados pela sociedade. A obtenção do 

alumínio ocorre a partir da bauxita, que é purificada e dissolvida em criolita fundida 

(Na3AlF6) e eletrolisada a cerca de 1 000 °C. Há liberação do gás dióxido de carbono 

(CO2), formado a partir da reação de um dos produtos da eletrólise com o material 

presente nos eletrodos. O ânodo é formado por barras de grafita submergidas na mistura 

fundida. O cátodo é uma caixa de ferro coberta de grafita. A reação global do processo é: 

 

2 Al2O3 (l) + 3 C (s)   4 Al (l) + 3 CO2 (g) 

 

Na etapa de obtenção do alumínio líquido, as reações que ocorrem no cátodo e ânodo são: 

 

a) cátodo: Al3+ + 3 e–   Al 
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Questão 09 - (UEPA/2015) Um artesão de joias utiliza resíduos de peças de ouro para 

fazer novos modelos. O procedimento empregado pelo artesão é um processo eletrolítico 

para recuperação desse tipo de metal. Supondo que este artesão, trabalhando com resíduos 

de peças de ouro, solubilizados em solventes adequados, formando uma solução contendo 

íons Au3+, utilizou uma cuba eletrolítica na qual aplicou uma corrente elétrica de 10 A 

por 482,5 minutos, obtendo como resultado ouro purificado. 

Dados: Au=197 g/mol; constante de Faraday = 96.500C/mol. 

 

O resultado obtido foi: 

 

a) 0,197 gramas de Au 

b) 1,97 gramas de Au 

c) 3,28 gramas de Au 

d) 197 gramas de Au 

e) 591 gramas de Au 

 

Questão 10 - (UERJ/2015) O craqueamento é uma reação química empregada 

industrialmente para a obtenção de moléculas mais leves a partir de moléculas mais 

pesadas. Considere a equação termoquímica abaixo, que representa o processo utilizado 

em uma unidade industrial para o craqueamento de hexano. 



 

H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3(g) 


H3C–CH2–CH2–CH3(g) + H2C=CH2(g)  H> 0 

Em um experimento para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi 

iniciada sob temperatura T1 e pressão P1. Após seis horas, a temperatura foi elevada 

para T2, mantendo-se a pressão em P1. Finalmente, após doze horas, a pressão foi 

elevada para P2, e a temperatura foi mantida em T2. 

 

A variação da concentração de hexano no meio reacional ao longo do experimento 

está representada em: 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  
 

Questão 11 - (UFU MG/2016)  

   

 



 
Fonte: http://blogs.estadao.com.br/transito/files/2015/11/arte-nova-barragem.jpg 

 

A figura acima faz referência à queda da barragem no distrito de Bento Gonçalves, na 

cidade de Mariana, MG, no ano de 2015. Segundo a reportagem, essa tragédia levou para 

os rios toneladas de rejeitos de minério de ferro contendo, inclusive, outros metais, como 

arsênio, antimônio, zinco e cobre. Esse rejeito 

 

a) diminuiu a disponibilidade de oxigênio nas águas do Rio Doce, causando 

mortandade nos peixes, bem como alteração no pH do solo. 

b) é pobre em matéria orgânica, causando a acidificação das águas do Rio Doce, 

porém, sem gerar alterações na qualidade do solo. 

c) aumentou a turbidez da água do Rio Doce, o que favoreceu a penetração de luz 

solar para a proliferação de pequenos organismos. 

d) dispersou produtos químicos solúveis nas águas do Rio Doce, gerando aumento 

na solubilidade do oxigênio no rio e destruição do ecossistema. 

 

Questão 12 - (PUC RS/2016) Analise o texto a seguir. 

 

O flúor-18 é um isótopo radioativo artificial muito usado em medicina nuclear. Uma das 

aplicações se dá no diagnóstico do câncer por meio da fluorodesoxiglicose (FDG) 

contendo 18F, que é uma versão modificada da molécula de glicose. Sabe-se que as células 

dos tumores cancerosos apresentam metabolismo mais rápido do que as células normais, 

por isso absorvem mais glicose do que as demais células. Administrando uma dose de 

FDG e monitorando onde há maior emissão radioativa, podem-se localizar os tumores no 

paciente. O flúor-18 apresenta meia-vida de 110 minutos e sofre decaimento radioativo, 

gerando oxigênio- 18, que é estável. 

 

A respeito desse assunto, é correto afirmar: 

 

a) O decaimento de 100% dos átomos de 18F em uma dose leva cerca de 3h40min. 

b) Um átomo de 18F contém 9 prótons em seu núcleo e 9 nêutrons na eletrosfera. 

c) O decaimento do 18F origina um halogênio com número de massa maior do que 

geralmente se encontra na natureza. 

d) Um átomo de 18F tem 50% de chance de sofrer decaimento radioativo em 

110min. 

e) Um átomo de 18F tem mais nêutrons do que um átomo de flúor comum. 

 



Questão 13 - (USF SP/2016) A madrugada do dia 25 para 26 de abril de 1986 é marcante 

para a humanidade. Nessa data, nos arredores da cidade ucraniana de Pripyat, o reator 4 

da usina nuclear de Chernobyl sofreu uma explosão seguida de incêndio. O desastre é o 

pior acidente nuclear da história em termos de custo e de mortes resultantes, além de ser 

um dos dois únicos classificados como um evento de nível 7 (classificação máxima) na 

Escala Internacional de Acidentes Nucleares (sendo o outro, o Acidente nuclear de 

Fukushima I, no Japão, em 2011). Até hoje a região é desabitada devido aos níveis de 

radiação existentes. 

 

 
Parque de diversões da cidade fantasma de Pripyat na Ucrânia. 

FONTE: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pripyat#/media/ 

File:Pripyat_-_Abandoned_funfair.jpg> 

 

A poeira radioativa liberada viajou pelo céu setentrional da Europa e só foi detectada 

alguns dias depois pelas autoridades suecas e finlandesas, pois até então os soviéticos se 

negavam a confirmar a ocorrência do acidente. Essa poeira era rica em átomos radioativos 

dos elementos plutônio (94Pu244), césio (55Cs137) e estrôncio (38Sr88). Para impedir o 

avanço da poeira radioativa e apagar o incêndio, helicópteros jogaram sobre a usina pó 

de chumbo. 

 

A respeito das consequências do acidente nuclear de Chernobyl e da estrutura atômica 

dos elementos citados, julgue como verdadeiras ou falsas as afirmações apresentadas a 

seguir. 

 

I. A forma de radiação mais perigosa, no que diz respeito ao poder de penetração 

no corpo humano, é a radiação gama, que é uma onda eletromagnética. 

II. A utilização de chumbo para impedir a proliferação da poeira radioativa no 

acidente e nos coletes utilizados pelos técnicos em radiologia se deve ao fato de 

esse elemento ser bastante denso e dificultar a passagem das emissões 

radioativas. 

III. Se o césio for um emissor beta, após emitir duas dessas partículas em um 

decaimento radioativo seu número de massa irá diminuir em duas unidades. 

IV. O acidente de Chernobyl é uma confirmação de que os materiais radioativos não 

possuem aplicações benéficas para a sociedade. 

V. Considerando que a meia-vida do plutônio é de 88 anos e que os átomos desse 

elemento são um emissor alfa, daqui a 176 anos, se partirmos de 1 kg desse 

elemento, será possível obter 750 g do elemento que possui número atômico 92. 

 

Das afirmações apresentadas são corretas apenas 

 



a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) III e V. 

d) I, II e V. 

e) I e II. 

 

Questão 14 - (FPS PE/2015) A tomografia por emissão de pósitron (PET) é uma técnica 

de diagnóstico médico importante, além de permitir estudar funções cerebrais, por 

exemplo. Radiofármacos utilizados nesta técnica são, geralmente, baseados em 

biomoléculas substituídas com o isótopo 18 do flúor  F18
9 . Sobre as reações nucleares 

envolvendo 18F, podemos afirmar que:  

 

a) a reação nuclear de decaimento do flúor-18 é e    N    F 0
1

14
7

18
9  . 

b) os pósitrons emitidos nos decaimentos de flúor-18 têm alta penetração, pois 

interagem fracamente com a matéria.  

c) a aniquilação pósitron-elétron gera raios-   que têm pequena penetração em 

tecidos vivos.  

d) a equação para a formação de flúor-18 por bombardeamento de água enriquecida 

por prótons: n    F    H    O 1
0

18
9

1
1

18
8   não está balanceada.  

e) a emissão de pósitrons por decaimentos de flúor-18 é descrita pela reação: 

e    O    F 0
1

18
8

18
9  . 

 

Questão 15 - (FUVEST SP/2014) Uma usina de reciclagem de plástico recebeu um lote 
de raspas de 2 tipos de plásticos, um deles com densidade 1,10 kg/L e outro com 
densidade 1,14 kg/L. Para efetuar a separação dos dois tipos de plásticos, foi necessário 
preparar 1000 L de uma solução de densidade apropriada, misturando-se volumes 
adequados de água (densidade = 1,00 kg/L) e de uma solução aquosa de NaCl, disponível 
no almoxarifado da usina, de densidade 1,25 kg/L. Esses volumes, em litros, podem ser, 
respectivamente, 

 

a) 900 e 100. 

b) 800 e 200. 

c) 500 e 500. 

d) 200 e 800. 

e) 100 e 900. 

 

 

Questão 16 - (UNCISAL/2016) De acordo com a grande maioria dos nutricionistas, um 

dos maiores vilões das dietas atuais são os refrigerantes. Essas substâncias são ricas em 

açúcar e uma série de outras substâncias químicas, dentre elas, ácidos. Assim, a maioria 

dos refrigerantes possuem ácidos, dentre eles, o ácido fosfórico, que é um ácido triprótico 

fraco de massa molar 98,0 g/mol e constantes de dissociação 1,0 10–3; 6,0 10–8 e 7,0 

10–13. 

Química Nova na Escola, v. 31, n. 3, p. 210-215, 2009. 

 

Considerando que a dissociação do primeiro próton é a que contribui efetivamente para o 

pH do meio e que em 1 L de refrigerante contendo ácido fosfórico, na ausência de 

qualquer outro ácido, o pH medido foi 3,0, é correto afirmar que a concentração do ácido 

fosfórico nessa mistura é 



 

a) 0,98% (m/m). 

b) 0,98% (m/v). 

c) 0,098 kg/mol. 

d) 0,98 mmol/mL. 

e) 98 mg/L. 

 

Questão 17 - (UECE/2016) Durante a Segunda Guerra Mundial, o monóxido de carbono 

foi usado como combustível alternativo nos veículos para suprir a falta de gasolina. O 

monóxido de carbono era obtido em equipamentos conhecidos como gasogênios, pela 

combustão parcial da madeira. Nos motores dos automóveis, o monóxido de carbono era 

convertido em gás carbônico ao reagir com o oxigênio, e liberava 57,0 kcal/mol. Sabendo-

se que a entalpia do produto dióxido de carbono é –94,0 kcal, pode-se afirmar 

corretamente que a entalpia de formação do monóxido de carbono é 

 

a) – 37,0 kcal/mol. 

b) – 151,0 kcal/mol. 

c) + 37,0 kcal/mol. 

d) + 151,0 kcal/mol. 

 

Questão 18 - (USF SP/2016) A pulpite é uma inflamação que se estabelece entre a 

gengiva e o dente. Ela aumenta o volume de sangue para dentro da polpa do dente, 

fazendo com que haja aí uma vasodilatação. Quimicamente, isso é um problema, pois o 

ferro contido no sangue pode dificultar a fixação de cálcio, enfraquecendo os dentes em 

longo prazo. Por isso, é sempre importante relatar ao seu dentista qualquer tipo de 

sangramento nas gengivas ainda que sejam pequenos e indolores. 

 

Considere que o ferro seja capaz de substituir o cálcio na hidroxiapatita 

(Ca10(PO4)6(OH)2), substância que constitui a maior parte do esmalte de um dente, 

conforme equação química apresentada a seguir. 

 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 10 Fe   Fe10(PO4)6(OH)2 + 10 Ca 

 

Como se trata de um processo difícil devido à maior reatividade do cálcio em relação ao 

ferro, a reação se processa com apenas 4 % de rendimento. Indique, então, a massa de 

hidroxiapatita consumida quando um mililitro de sangue com 1 10–5 mol/L de ferro estão 

em contato com o dente. 

 

• Dados valores de massas atômicas em g/mol: H = 1,0; O = 16,0; P = 31,0; Ca = 40,0 e 

Fe = 56,0. 

 

a) 110–9 g. 

b) 110–8 g. 

c) 110–6 g. 

d) 410–9 g. 

e) 410–8 g. 

 

Questão 19 - (UNCISAL/2016) Em dezembro de 2013, a 68ª Sessão da Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas decidiu que 2015 seria o Ano Internacional da 

Luz e das Tecnologias Baseadas na Luz. 



Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/ 

prizes-and-celebrations/2015-internacional-year-of-light/*>. Acesso em: 11 dez. 

2015. 

 

Uma das propriedades mais fascinantes da Química é a cor, que está diretamente 

relacionada aos fenômenos de absorção e emissão de luz. Por exemplo, as betalaínas são 

pigmentos naturais responsáveis pela cor da beterraba e das flores. Um composto colorido 

da classe das betalaínas é a betanidina, cuja coloração está diretamente relacionada com 

sua estrutura química, apresentada na figura. 
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Qual das alternativas melhor explica a cor da betanidina? 

 

a) A presença de um centro positivo em função de um nitrogênio quaternário. 

b) A formação de ligações de hidrogênio intermolecular que estabilizam a 

molécula. 

c) O elevado número de ligações conjugadas presente na estrutura da betanidina. 

d) O grande número de átomos de oxigênio permite que a betanidina seja colorida. 

e) A presença de radicais hidroxilas no anel aromático é o principal fator 

relacionado à cor. 

 

Questão 20 - (UFSC/2016)  

   

Kgrotóxicos proibidos em vários países são usados no Brasil 

O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos e estudos científicos 

mostram uma relação clara entre o uso do veneno e o aparecimento de câncer. 

 

Pesquisas recentes realizadas pela IARC (Agência Internacional de Pesquisas em 

Câncer) revelam que os agrotóxicos utilizados no Brasil apresentam enorme 

potencial de desenvolvimento de câncer em seres humanos. Dentre os agrotóxicos 

classificados como carcinógenos humanos pode-se citar o glifosato, o herbicida 2,4-

D e o malation (utilizado em campanhas de saúde pública no combate ao mosquito 

da dengue). 

Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/ 

Agrotoxicos-proibidos-em-varios-paises-sao-usados-no-Brasil/3/34320>. 

[Adaptado].  

Acesso em: 27 ago. 2015. 

 



Seguem abaixo as fórmulas estruturais dos agrotóxicos glifosato, herbicida 2,4-D e 

malation. 
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Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que: 

 

01. as moléculas de I e de II apresentam a função orgânica aldeído. 

02. a molécula de III apresenta a função orgânica cetona. 

04. a molécula de I possui, em sua estrutura, um grupo classificado como amina 

secundária. 

08. o átomo de fósforo apresenta três elétrons na camada de valência. 

16. cada uma das moléculas de I e de II apresenta um grupo carboxila. 

32. as moléculas de I, II e III são apolares e pouco solúveis em água. 

 

Questão 21 - (UniCESUMAR SP/2016) O ecstasy (MDMA) é uma droga artificial ilegal 

que tem se popularizado nas casas noturnas em todo mundo. A ação da droga no cérebro 

se dá pela supressão do sistema de reabsorção da dopamina e da serotonina. 
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Sobre a estrutura do MDMA foram feitas as seguintes afirmações: 

 

I. Apresenta fórmula molecular C11H15NO2. 

II. Apresenta apenas um carbono quiral. 

III. Pertence às funções amina e éster. 

IV. Apresenta caráter ácido em solução aquosa. 

 

Estão corretas apenas as afirmações 

 

a) I e II. 



b) III e IV. 

c) II e III. 

d) I e IV. 

e) II e IV. 

 

Questão 22 - (UECE/2015) A maioria das obstruções causadas nos esgotos é proveniente 

de aparelhos sanitários e pias residenciais cujos principais detritos são: fibras internas de 

fraldas descartáveis, cerdas de escova de dente, fiapos, plásticos, tecidos, panos e óleos. 

Dependendo da quantidade, esses detritos obstruem o caminho dos esgotos, causando 

entupimentos que, muitas vezes, causam enchentes nas ruas em consequência de chuvas 

fortes, provocando perigo para a população. Jogar detritos em pias e aparelhos sanitários 

é um hábito que deve ser evitado. Com relação a esses detritos, assinale a afirmação 

verdadeira.  

 

a) Nas fraldas descartáveis, há um polímero capaz de absorver grande quantidade 

de água pelo fenômeno de osmose, em que a membrana permeável é o próprio 

polímero.  

b) O nylon, usado nas cerdas das escovas de dentes, é formado por diaminas com 

diácidos, sendo um polímero de adição.  

c) Plásticos são materiais orgânicos poliméricos sintéticos de constituição 

micromolecular dotada de grande maleabilidade.  

d) Os tecidos sintéticos são fibras produzidas pelo homem, que utiliza produtos 

químicos da indústria petroquímica como matéria-prima.  

 

Questão 23 - (UCS RS/2016) O etanol de segunda geração é produzido a partir do bagaço 

de cana-de-açúcar, que normalmente é quase todo descartado, após a extração do caldo. 

Atualmente, algumas usinas já conseguem produzir esse biocombustível. Mas, o maior 

desafio é obtê-lo de forma eficiente e com menor custo. A etapa mais importante de todo 

esse processo é a utilização de um coquetel enzimático. As enzimas, presentes nesse 

coquetel, são essenciais para a degradação da parede celular da cana-de-açúcar e, 

posteriormente para a fermentação, que resulta na obtenção do biocombustível. 

No infográfico abaixo está representado, de forma resumida, o processo de produção do 

etanol de segunda geração. 

 

 
 



Disponível em: <http://www.icb.usp.br/bmm/ext/index.php?option=com_ 

content&view=article&catid=12%3Ageral&id=162%3Aetanol-de-segunda-

geracao&lang=br>.  

Acesso em: 22 mar. 16 (Parcial e adaptado.) 

 

Com base nas informações apresentadas acima, assinale a alternativa correta. 

 

a) A celulose, presente no bagaço da cana-de-açúcar, é um monossacarídeo 

formado por unidades de  -glicose em uma cadeia ramificada. 

b) O etanol também pode ser obtido industrialmente, a partir da reação de 

hidratação do eteno catalisada por ácido sulfúrico. 

c) As enzimas são proteínas que atuam de forma independente em relação à 

temperatura do meio, sendo consumidas durante as reações químicas. 

d) Uma solução de água e etanol é um exemplo de eutético que pode ser separado 

nos seus respectivos componentes por destilação simples, no nível do mar. 

e) A combustão completa de 1,0 mol de etanol produz 3,0 mols de dióxido de 

carbono e 2,0 mols de água. 

 

Questão 24 - (UCS RS/2016) A utilização de feromônios é uma estratégia fundamental 

para a sobrevivência da maioria dos insetos. Dentre os representantes desta classe, as 

abelhas constituem talvez um dos mais fascinantes exemplos de como esses mensageiros 

químicos podem ser utilizados não só para comunicação, mas também para moldar o 

comportamento dos indivíduos e controlar as atividades da colmeia. Os feromônios de 

alarme, por exemplo, são usados quando as abelhas sentem-se em perigo, especialmente 

por ameaças em movimento. O mecanismo de alarme acontece em duas etapas. 

Primeiramente, as glândulas mandibulares liberam uma quantidade de feromônios que 

alertam o restante da colmeia; quando a abelha ataca, as glândulas do ferrão liberam uma 

quantidade ainda maior de feromônio, que incitam o restante da colmeia a atacar a mesma 

região. Dentre as substâncias orgânicas presentes na mistura que constitui o feromônio de 

alerta estão o etanoato de butila e o butan-1-ol, entre outros. 
Disponível em: <http://aspiracoesquimicas.net/2014/08/feromonios-e-a-quimica-das-abelhas.html/>. 

Acesso em: 20 ago. 15. (Adaptado.) 

 

Em relação às substâncias orgânicas mencionadas acima, assinale a alternativa correta. 

 

a) O etanoato de butila é um isômero funcional do butan-1-ol. 

b) O etanoato de butila pode ser obtido por meio da reação de esterificação entre o 

butan-1-ol e o ácido etanoico, catalisada por ácido sulfúrico concentrado. 

c) O butan-1-ol é um monoálcool de cadeia carbônica aberta, ramificada e 

heterogênea. 

d) O etanoato de butila é um éster que apresenta dois isômeros ópticos ativos. 

e) O produto principal da reação de oxidação do butan-1-ol com permanganato de 

potássio, na presença de ácido sulfúrico, é a butan-2-ona. 

 

Questão 25 - (UEMG/2016) “Se Itaipu fosse uma hidrelétrica a óleo, o Brasil teria que 

queimar 434 mil barris de petróleo por dia para obter o mesmo resultado. O volume de 

terra e rocha removido é equivalente a duas vezes o Pão de Açúcar. A altura da barragem 

principal equivale a um edifício de 65 andares. (...) calculei que por ali devia escoar uma 

catarata. O guia corrigiu a minha besteira: “não uma, mas quarenta cataratas do Iguaçu”. 

” 

VENTURA, 2012, p. 121. 



Inúmeras são as fontes de energia disponíveis no nosso planeta, sendo que essas fontes se 

dividem em dois tipos, as fontes renováveis e as não renováveis. As fontes de energias 

renováveis são aquelas em que sua utilização e uso podem ser mantidos e aproveitados 

ao longo do tempo sem possibilidade de esgotamento. As fontes de energia renováveis 

onde atualmente existe um maior desenvolvimento estão exemplificadas na tabela abaixo: 

 

 
 

De acordo com a tabela e com seus conhecimentos a respeito de combustíveis e energia, 

está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) Apesar de existir em abundância no Brasil, e ser economicamente viável, a 

energia solar ainda é pouco explorada por razões políticas. 

b) Em regiões cercadas por montanhas e de muita terra, a melhor alternativa 

energética dentre as destacas seria a eólica. 

c) Por ser obtida a partir de bagaço de cana-de-açúcar, álcool, madeira, palha de 

arroz, óleos vegetais, dentre outros, a biomassa poderia ser uma alternativa 

economicamente viável em regiões de terra fértil. 

d) Sabe-se que a fonte do etanol é renovável, podendo ser extraído da cana-de-

açúcar e também da beterraba, mas em termos de emissão de CO2/mol de 

combustível, é tão poluente quanto a gasolina. 

 

Questão 26 - (IFSC/2016) "A Petrobras bateu mais um recorde mensal na extração de 

petróleo na camada do Pré-Sal. Em julho, a produção operada pela empresa chegou a 798 

mil barris por dia (bpd), 6,9% acima do recorde histórico batido no mês anterior. No dia 

8 de julho, também foi atingido recorde de produção: foram produzidos 865 mil barris 

por dia (bpd). Essa produção não inclui a extração de gás natural." 
(Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/ 

pre-sal-novo-recorde-na-producao-de-petroleo-mensal) 

 

Com base no assunto da notícia acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) O gás natural é uma mistura de gases, sendo que o principal constituinte é o 

metano, de fórmula molecular CH4.  

b) O petróleo é utilizado somente para a produção de combustíveis e poderia ser 

totalmente substituído pelo etanol, menos poluente.  

c) A camada do Pré-Sal se encontra normalmente próxima a vulcões onde, há 

milhares de anos, o petróleo se originou a partir de substâncias inorgânicas.  

d) As substâncias que compõem o petróleo são hidrocarbonetos como: ácidos 

graxos, éteres e aldeídos.  

e) As diferentes frações do petróleo são separadas em uma coluna de destilação, 

onde as moléculas menores como benzeno e octano são retiradas no topo e as 

moléculas maiores como etano e propano são retiradas na base da coluna. 

 



Questão 27 - (UNITAU SP/2016) Provavelmente, um dos materiais mais fortes já 

sintetizados pelo homem são os nanotubos de carbono, com resistência à tração até 100 

vezes superior ao aço, e com 1/6 do seu peso. Várias indústrias já utilizam esse material, 

incorporando-o em ferramentas de corte metálicas e cerâmicas, com porcentagens da 

ordem de 1-5% em massa, uma vez que o nanotubo aumenta a vida útil do fio da lâmina 

de corte. Os nanotubos são como folhas enroladas na forma de tubos de um plano de 

átomos de carbono. Como têm diâmetros na escala nanométrica, são denominados 

nanotubos. A imagem abaixo ilustra um nanotubo de carbono. 

 

 
 

Considerando a química do carbono, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

a) Dentre as possíveis hibridações apresentadas pelo átomo de carbono (hibridação 

sp3, sp2 e sp), os átomos de carbono no nanotubo têm orbitais com hibridação 

sp2. 

b) As ligações químicas entre os átomos de carbono no nanotubo são similares às 

ligações encontradas na estrutura do grafite. 

c) A hibridação sp3 tem geometria tetraédrica, a hibridação sp2 tem geometria 

trigonal plana ou triangular, e a hibridação sp tem geometria linear. 

d) Na hibridação sp3, o átomo de carbono faz quatro ligações  ; na hibridação sp2 

são duas ligações   e uma ligação  ; na hibridação sp são duas ligações   e 

duas ligações  . 

e) Os ângulos entre os orbitais híbridos sp são iguais a 180º, nos orbitais sp2, são 

iguais a 120º, nos orbitais sp3, são iguais a 109º28´. 

 

Questão 28 - (USF SP/2016) O remédio conhecido como Isordil® é de uso contínuo para 

os pacientes que possuem algum tipo de doença coronariana. Esse medicamento tem seu 

uso relacionado a ataques cardíacos e é indicado no tratamento posterior ao infarto. Seu 

efeito ativo é derivado do nitrato de isosorbida, cuja fórmula estrutural é apresentada a 

seguir. 
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A respeito da estrutura de tal substância, são realizadas as seguintes afirmações: 



 

I. Nessa substância, é possível encontrar a função orgânica amina. 

II. Há quatro átomos de carbonos quirais em sua estrutura. 

III. Dentre outras funções oxigenadas, uma das encontradas é a função cetona. 

IV. O composto apresenta dois grupos funcionais dos ésteres. 

V. Há um único átomo de carbono hibridizado em sp2 que também é carbono 

terciário. 

 

Das afirmações realizadas, são corretas 

 

a) apenas I, III e V. 

b) apenas II, IV e V. 

c) apenas III e V. 

d) apenas II e IV. 

e) apenas I, II e IV. 

 

GABARITO:  

 

1) A 

2) E 

3) B 

4) C 

5) A 

6) C 

7) D 

8) A 

9) D 

10) A 

11) A 

12) D 

13) D 

14) E 

15) C 

16) E 

17) A 

18) E 

19) C 

20) 20 

21) A 

22) D 

23) B 

24) B 

25) C 

26) A 

27) D 

28) B 

 

 

 


