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Compostos de carbono 

1. (ENEM 2009 1ª Aplicação) Duas matérias-primas encontradas em grande quantidade no Rio Grande do 

Sul, a quitosana, um biopolímero preparado a partir da carapaça do camarão, e o poliol, obtido do óleo do 

grão da soja, são os principais componentes de um novo material para incorporação de partículas ou 

princípios ativos utilizados no preparo de vários produtos. Este material apresenta viscosidade semelhante 

às substâncias utilizadas atualmente em vários produtos farmacêuticos e cosméticos, e fabricadas a partir 

de políeros petroquímicos, com a vantagem de ser biocompatível e biodegradável. A fórmula estrutural da 

quitosana está apresentada em seguida 

 

Com relação às características do material descrito, pode-se afirmar que polímeros petroquímicos. 

(A) o uso da quitosana é vantajoso devido a suas propriedades, pois não existem mudanças em sua pureza 

e peso molecular, características dos polimeros, além de todos os seus benefícios ambientais. 

(B) a quitosana tem em sua constituição grupos amina, pouco reativos e não disponíveis para reações 

químicas, com as vantagens ambientais comparadas com os produtos petroquímicos.  

(C) o polímero natural quitosana é de uso vantajoso, pois o produto constituído por grupos álcool e amina 

tem vantagem ambiental comparado com os polímeros provenientes de materiais petroquímicos.  

(D) a quitosana é constituída por grupos hidroxila em carbonos terciários e derivados com poliol, 

dificilmente produzidos, e traz vantagens ambientais comparadas com os polímeros de produtos 

petroquímicos. 

(E) a quitosana é um polímero de baixa massa molecular, e o produto constituído por grupos álcool e amida 

é vantajoso para aplicações ambientais em comparação com os polímeros petroquímicos. 

 

2. (ENEM 2009 1ª Aplicação) Sabe-se que a ingestão frequente de lipídios contendo ácidos graxos (ácidos 

monocarboxílicos alifáticos) de cadeia carbônica insaturada com isomeria trans apresenta maior risco para 

o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com os isômeros cis. 

Dentre os critérios seguintes, o mais adequado à escolha de um produto alimentar saudável contendo 

lipídios é: 

(A) Se contiver bases nitrogenadas, estas devem estar ligadas a uma ribose e a um aminoácido. 

(B) Se contiver sais, estes devem ser de bromo ou de flúor, pois são essas as formas mais frequentes nos 

lipidios cis. 

(C) Se estiverem presentes compostos com ligações peptidicas entre os aminoácidos, os grupos amino 

devem ser esterificados. 

(D) Se contiver lipidios com duplas ligações entre os carbonos, os ligantes de maior massa devem estar do 

mesmo lado da cadeia. 

(E) Se contiver polihidroxialdeidos ligados covalentemente entre si, por ligações simples, esses compostos 

devem apresentar estrutura linear. 

 

3. (ENEM 2009 2ª Aplicação) 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.  

 

4. (ENEM 2009 2ª Aplicação) 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) 

 

 

5. (ENEM 2010) No ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo 

foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicaçao por monofluoracetato de sódio, 

conhecido como composto 1080 e ilegalmente comercializado como raticida. O monofluoracetato de sódio 

é um derivado do ácido monofluoracético e age no organismo dos mamíferos bloqueando o ciclo de Krebs, 

que pode levar à parada da respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. 

 
O monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela 

 

(A) desidrataçao do ácido monofluoracético, com liberação de água. 

(B) hidrólise do ácido monofluoracético, sem formação de água. 

(C) perda de íons hidroxila do ácido monofluoracético, 

com liberação de hidróxido de sódio. 

(D) neutralização do ácido monofluoracético usando 

hidróxido de sódio, com liberação de água. 

(E) substituição dos íons hidrogênio por sódio na estrutura do ácido monofluoracético, sem formação de 

água. 

 

6. (ENEM 2010) Os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam os 

organofosforados, materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas 

contêm um átomo central de fósforo ao qual estão ligados outros átomos ou grupo de átomos como 

oxigênio, enxofre, grupos metoxi ou etoxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados 

são divididos em três subclasses: Tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na molécula; Tipo B, na qual 

o oxigênio, que faz dupla ligação com fósforo, é substituído pelo enxofre; e Tipo C, no qual dois oxigênios 

são substituídos por enxofre. 
BAIRD, C. Química Ambiental. Bookman, 2005. 

Um exemplo de pesticida organofosforado Tipo B, que 

apresenta grupo etoxi em sua fórmula estrutural, está representado em: 

 

(A)      

 



 

(B) 

 
 

 

 

(C)  

 

 
 

 

 

(D) 

 

 
 

(E)  

 

 
 

7. (ENEM 2010 Sist. Prisional) Vários materiais, quando queimados, podem levar à formação de dioxinas, 

um composto do grupo dos organoclorados. Mesmo quando a queima ocorre em incineradores, há liberação 

de substâncias derivadas da dioxina no meio ambiente. Tais compostos são produzidos em baixas 

concentrações, como resíduos da queima de matéria orgânica em presença de produtos que contenham 

cloro. Como consequência de seu amplo espalhamento no meio ambiente, bem como de suas propriedades 

estruturais, as dioxinas sofrem magnificação trófica na cadeia alimentar. Mais de 90% da exposição humana 

às dioxinas é atribuída aos alimentos contaminados ingeridos. A estrutura típica de uma dioxina está 

apresentada a seguir: 

 

 



A molécula do 2,3,7,8 - TCDD é popularmente conhecida pelo nome ‘dioxina’, sendo a mais tóxica dos 75 

isômeros de compostos clorados de dibenzo-p-dioxina existentes. 
FADINI, P. S; FADINI, A. A. B. Lixo: desafios e compromissos. Cadernos Temáticos de  

Química Nova na Escola, São Paulo, n. 1, maio 2001 (adaptado). 

 

Com base no texto e na estrutura apresentada, as propriedades químicas das dioxinas que permitem sua 

bioacumulação nos organismos estão relacionadas ao  

seu caráter 

 

(A) básico, pois a eliminação de materiais alcalinos é mais lenta do que a dos ácidos.  

(B) ácido, pois a eliminação de materiais ácidos é mais lenta do que a dos alcalinos.  

(C) redutor, pois a eliminação de materiais redutores é mais lenta do que a dos oxidantes.  

(D) lipofílico, pois a eliminação de materiais lipossolúveis é mais lenta do que a dos hidrossolúveis.  

(E) hidrofílico, pois a eliminação de materiais hidrossolúveis é mais lenta do que a dos lipossolúveis. 

 

8. (ENEM 2010 Sist. Prisional) A curcumina, substância encontrada no pó amarelo-alaranjado extraído da 

raiz da curcuma ou açafrão-da-índia (Curcuma longa), aparentemente, pode ajudar a combater vários tipos 

de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há quatro 

milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência 

ocidental. 

 
 

Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos  

característicos das funções  

 

(A) éter e álcool. 

(B) éter e fenol.  

(C) éster e fenol. 

(D) aldeído e enol. 

(E) aldeído e éster.  

 

9. (ENEM 2011) A bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e tem papel fundamental na 

digestão de lipídeos. Os sais biliares são esteroides sintetizados no fígado a partir do colesterol, e sua rota 

de síntese envolve várias etapas. Partindo do ácido cólico representado na figura, ocorre a formação dos 

ácidos glicólico e taurocólico; o prefixo glico- significa a presença de um resíduo do aminoácido glicina e 

o prefixo tauro-, do ácido taurina 

 

 



A combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina origina a função amida, formada pela reação entre 

o grupo amina desses aminoácidos e o grupo  

a) carboxila do ácido cólico.   
b) aldeído do ácido cólico.   
c) hidroxila do ácido cólico.   
d) cetona do ácido cólico.   
e) éster do ácido cólico.  

 

10. (ENEM 2011 Sist. Prisional) O biodiesel é um biocombustível que pode ser obtido a partir do processo 

químico em que óleos ou gorduras são transformados em ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos. 

Suas principais vantagens de uso relacionam-se principalmente ao fato de serem oriundos de fontes 

renováveis e produzirem muito menos poluição do que os derivados de combustíveis fósseis. A figura 

seguinte mostra, de forma esquemática, o processo de produção de biodiesel a partir do óleo de soja:  

 

 
 

De acordo com o descrito, a etapa que representa efetivamente a formação das moléculas orgânicas 

combustíveis que compõem o biodiesel está representada na figura pelo número 

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

(E) 5  

 

11. (ENEM 2012) A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de 

controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar 

contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais 

como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos,sociais 

e ambientais gerados pelos agrotóxicos. 



 
 

Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas 

apresentados: 

(A) Éter e éster. (B) Cetona e éster. 

(C) Álcool e cetona. (D) Aldeído e cetona. 

(E) Éter e ácido carboxílico. 

 

12. (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)    

c)    

d)    

e)    
 

 

13. (ENEM 2012) A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e 

cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, 

alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. 

 

 

 

O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação 

são, respectivamente,  

(A) ácido benzoico e etanol.   
(B) ácido propanoico e hexanol.   
(C) ácido fenilacético e metanol.   
(D) ácido propiônico e cicloexanol.   
(E) ácido acético e álcool benzílico.   

 



14. (ENEM 2012) O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de 

sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto 

vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua 

carência. A seguir são apresentadas as estruturas químicas de cinco vitaminas necessárias ao organismo. 

 

 

 

Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária é  
(A) I.   
(B) II.   
(C) III. 

(D) IV.   
(E) V. 

 

15. (ENEM 2012 Sist. Prisional) O senso comum nos diz que os polímeros orgânicos (plásticos) em geral 

são isolantes elétricos. Entretanto, os polímeros condutores são materiais orgânicos que conduzem 

eletricidade. O que faz estes polímeros diferentes é a presença das ligações covalentes duplas conjugadas 

com ligações simples, ao longo de toda a cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Isso permite que 

um átomo de carbono desfaça a ligação dupla com um vizinho e refaça-a com outro. Assim, a carga elétrica 

desloca-se dentro do material. 

FRANCISCO, R. H. P. Polímeros condutores. Revista Eletrônica de Ciências, n. 4, fev. 2002. Disponível em: www.cdcc.usp.br. Acesso em: 29 fev. 

2012 (adaptado). 

De acordo com o texto, qual dos polímeros seguintes seria condutor de eletricidade? 

(A) 

 
 

(B)  



 

(C)  

 

 

(D) 

 

 

(E) 

 

16. (ENEM 2012 Sist. Prisional) Diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que 

minimizem o impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo, que liberam 

hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns microrganismos podem ser usados como agentes 

de biorremediação nesses casos. 

Os microrganismos adequados a essa solução devem apresentar a capacidade de 

(A) excretar hidrocarbonetos solúveis. 

(B) estabilizar quimicamente os hidrocarbonetos. 

(C) utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo. 

(D) diminuir a degradação abiótica de hidrocarbonetos. 

(E) transferir hidrocarbonetos para níveis tróficos superiores. 

17. (ENEM 2012 Sist. Prisional) Um dos métodos de produção de biodiesel envolve a transesterificação do 

óleo de soja utilizando metanol em meio básico (NaOH ou KOH), que precisa ser realizada na ausência de 

água. A figura mostra o esquema reacional da produção de biodiesel, em que R representa as diferentes 

cadeias hidrocarbônicas dos ésteres de ácidos graxos. 

 

 

 

A ausência de água no meio reacional se faz necessária para 



(A) manter o meio reacional no estado sólido. 

(B) manter a elevada concentração do meio reacional. 

(C) manter constante o volume de óleo no meio reacional. 

(D) evitar a diminuição da temperatura da mistura reacional. 

(E) evitar a hidrólise dos ésteres no meio reacional e a formação de sabão. 

 

18. (ENEM 2012 Sist. Prisional) Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando 

podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível 

sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior 

octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de 

ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão 

de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. 

Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? 

(A) n-octano. 

(B) 2,4-dimetil-hexano. 

(C) 2-metil-heptano. 

(D) 2,5-dimetil-hexano. 

(E) 2,2,4-trimetilpentano. 

 

19. (ENEM 2013) As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular 

o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em 

química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura: 

 

 

 

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?  

(A) Mãos.   
(B) Cabeça.   
(C) Tórax.   
(D) Abdômen.   
(E) Pés. 

 

20. (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)    

  

21. (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:  

(A)    



(B)    

(C)    

(D)    

(E)    

  

22. (ENEM 2013) O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente 

com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno (PET), cuja 

estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. 

Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas, como o etilenoglicol (1,2-etanodiol), a 

partir de objetos compostos de PET pós-consumo. 

 

 

 

Disponível em: www.abipet.org.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etilenoglicol a partir do PET é a  

(A) solubilização dos objetos.   
(B) combustão dos objetos.   
(C) trituração dos objetos.   
(D) hidrólise dos objetos.   
(E) fusão dos objetos.   
 

23. (ENEM 2013 Sist. Prisional) A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por 

moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da 

molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na figura, são apresentados 

alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha: 



 
Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha 

são os ácidos 

(A) esteárico e oleico. 

(B) linolênico e linoleico. 

(C) palmítico e esteárico. 

(D) palmítico e linolênico. 

(E) linolênico e esteárico. 

 

24. (ENEM 2014 1a Aplicação) A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de 

náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, 

sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros (R e S). Entretanto, 

não se sabia, na época, que o enantiômero S leva à malformação congênita, afetando principalmente o 

desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. 

COELHO, F. A. S. “Fármacos e quiralídade”. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, São Paulo, n. 3, maio 2001 (adaptado). 

Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros  

(A) reagem entre si.   

(B) não podem ser separados.   

(C) não estão presentes em partes iguais.   

(D) interagem de maneira distinta com o organismo.   

(E) são estruturas com diferentes grupos funcionais.  

 

25. (ENEM 2014 1a Aplicação) O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades 

físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório 

investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. 

A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é  

(A) 3 2 3CH (CH) CH(OH) CO NH CH .        

(B) 3 2 3 3CH (CH) CH(CH ) CO NH CH .        

(C) 3 2 3 2CH (CH) CH(CH ) CO NH .       

(D) 3 2 3 3CH CH CH(CH ) CO NH CH .        

(E) 6 5 2 3C H CH CO NH CH .       

 

26. (ENEM 2014 1a Aplicação)  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. 

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) 



 

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.   

 

27. (ENEM 2014 1a Aplicação) 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)    

(D)    

(E)    

 

28. (ENEM 2014 1a Aplicação) 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). 

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 



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.   

 

29. (ENEM 2014 1ª Aplicação) 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 .   

 

30. (ENEM 2014 Sist. Prisional) No Brasil e no mundo tem surgido movimentos e leis para banir o uso de 

sacolas plásticas, em supermercados, feitas de polietileno. Obtida a partir do petr6leo, a matéria-prima do 

polietileno e o gás etileno, que depois de polimerizado da origem ao plástico, composto essencialmente 

formado pela repetição de grupos -CH2-. O principal motivo do banimento é a poluição, pois se estima que 

as sacolas levam cerca de 300 anos para se degradarem no meio ambiente, sendo resistentes a ataques 

químicos, a radiação e a microrganismos. 

 

O motivo pelo qual essas sacolas demoram muito tempo para se degradarem e que suas moléculas 

 

(A) apresentam muitas instaurações. 

(B) contém carbono em sua composição. 

(C) são formadas por elementos de alta massa atômica. 

(D) são muito longas e formadas por ligações químicas fortes. 

(E) tem origem no petr6leo, que e uma matéria-prima não renovável. 

 

31. (ENEM 2014 3a Aplicação) Alguns materiais poliméricos não podem ser utilizados para a produção de 
certos tipos de artefatos, seja por limitações das propriedades mecânicas, seja pela facilidade com que sofrem 
degradação, gerando subprodutos indesejáveis para aquela aplicação. Torna- se importante, então, a 
fiscalização, para determinar a natureza do polímero utilizado na fabricação do artefato. Um dos métodos 
possíveis baseia-se na decomposição do polímero para a geração dos monômeros que lhe deram origem. 

A decomposição controlada de um artefato gerou a diamina H2N(CH2)6NH2 e o diácido HO2C(CH2)4CO2H. 
Logo, o artefato era feito de 
 

(A) poliéster.  

(B) poliamida.  

(C) polietileno.  

(D) poliacrilato. 

(E) polipropileno. 

 

32. (ENEM 2014 3a Aplicação) A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor, é produzida a 

vanilina (conforme representação química), que dá origem ao aroma de baunilha. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Na vanilina estão presentes as funções orgânicas: 

 

(A) aldeído, éter e fenol.  

(B) álcool, aldeído e éter.  

(C) álcool, cetona e fenol. 

(D) aldeído, cetona e fenol. 

(E) ácido carboxílico, aldeído e éter. 

 

33. (ENEM 2014 3a Aplicação) Você já ouviu essa frase: rolou uma química entre nós! O amor e 

frequentemente associado a um fenômeno mágico ou espiritual, porém existe a atuação de alguns compostos 

em nosso corpo, que provocam sensações quando estamos perto da pessoa amada, como coração acelerado 

e aumento da frequência respiratória. Essas sensações são transmitidas por neurotransmissores, tais como 

adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina e as serotoninas. 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em: www.brasilescola.com. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 

 

Os neurotransmissores citados possuem em comum o grupo funcional característico da função 

 

(A) éter. 

(B) álcool.  

(C) amina.  

(D) cetona. 

(E) ácido carboxílico. 

 

 

 



ENEM 2015 
 

1. (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. 
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LENARDÃO, E. J. et al. Green chemistry – os 12 princípios da química verde e sua inserção nas atividades de ensino e pesquisa. Química Nova, n. 1, 

2003 (adaptado). 

 

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. 

 

2. (ENEM 2015) A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem, 

em sua composição, o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda 

normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto “derretido” quando exposta ao 

ar por certo período. 

 

O fenômeno de “derretimento” decorre da 

 

(A) absorção da umidade presente no ar atmosférico. 

(B) fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente. 

(C) reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar. 

(D) adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. 

(E) reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. 

 

3. (ENEM 2015) A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem 

necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes 

suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula 

hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato (NO3
–) para 0,009 mol/L em um tanque de 5 000 

litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 g/L. As massas 

molares dos elementos N, O e Ca são iguais a 14 g/mol, 16 g/mol e 40 g/mol, respectivamente. 



 

Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, em litros, que o produtor deve adicionar ao 

tanque? 

 

(A) 26 

(B) 41 

(C) 45 

(D) 51 

(E)  82 

 

 

4. (ENEM 2015) Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, 

fabricadas com um material chamado folha de flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com 

uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja 

ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse 

revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. 

 
SANTANA, V. M. S. A leitura e a química das substâncias. Cadernos PDE. Ivaiporã: Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED); 

Universidade Estadual de Londrina, 2010 (adaptado). 

 

Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode 

 

(A) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento. 

(B) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento. 

(C) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento. 

(D) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho contamine o alimento. 

(E) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento. 

 

5. (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. 

 

CH2OH

Composto A

 

 

 

CH3COO(CH2)CH

CH3

CH3

Composto B

 
 

 
 

QUADROS, A. L. Os feromônios e o ensino de química. 
Química Nova na Escola, n. 7, maio 1998 (adaptado). 

 

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. 

 

6. (ENEM 2015) O permanganato de potássio (KMnO4) 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 KMnO4 é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. 

 



1-fenil-1-propeno

 

 

 
 

Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado, em solução aquosa de KMnO4, 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. 

 

7. (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. 
  

 

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. 

 

8. (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: 

  

(I) CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O (l) Ca2+ (aq) + 2 HCO3
– (aq) 

 

(II) HCO3
– (aq) H+ (aq) + CO3

2– (aq) 

 K1 = 3,0 10–11 

 

(III) CaCO3 (s) Ca2+ (aq) + CO3
2– (aq) 

 K2 = 6,0 10–9 

 

(IV) CO2 (g) + H2O (l) H+ (aq) + HCO3
– (aq)   

K3 = 2,5 10–7 

 

Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações II, III e IV a 25 ºC, qual é o valor numérico 

da constante de equilíbrio da reação I? 

 

(A) 4,5  10–26 

(B) 5,0 10–5 

(C) 0,8 10–9 

(D) 0,2 105 

(E) 2,2 1026 

 

9. (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. 

 

10. (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, 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 ZnS + 3 O2   2 ZnO + 2 SO2 

ZnO + CO   Zn + CO2 

 

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2 (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO2 (64 g/mol); CO (28 

g/mol); CO2 (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 

 

11. (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. 

 

OH

O

+  2 CO2

eletrólise

KOH
metanol

 
 

 
AZEVEDO, D. C.; GOULART, M. O. F. Estereosseletividade em reações eletródicas. Química Nova, n. 2, 1997 (adaptado). 

 

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. 

 

12. (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. 

 

13. (ENEM 2015) A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas 

de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre (II), CuSO4, com 

óxido de cálcio, CaO, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação 

rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de três gotas sobre uma faca de ferro limpa. 

Após três minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a calda 

bordalesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão 

de redução (Eº) para algumas semirreações de redução. 

 

 
MOTTA, I. S. Calda bordalesa: utilidades e preparo. Dourados: Embrapa, 2008 (adaptado). 

 

A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é: 

 

(A) Ca2+ (aq) + 2 Cu+ (aq)   Ca (s) + 2 Cu2+ (aq). 

(B) Ca2+ (aq) + 2 Fe2+ (aq)   Ca (s) + 2 Fe3+ (aq). 

(C) Cu2+ (aq) + 2 Fe2+ (aq)   Cu (s) + 2 Fe3+ (aq). 

(D) 3 Ca2+ (aq) + 2 Fe (s)   3 Ca (s) + 2 Fe3+ (aq). 

(E) 3 Cu2+ (aq) + 2 Fe (s)   3 Cu (s) + 2 Fe3+ (aq). 

 

14. (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 1H  a variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, resultando em gás 

carbônico e água líquida, e 2H  a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 g 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 CO2 (gasoso) e H2O 

(gasoso) é: 

 

(A) –106. 

(B) –94,0. 

(C) –82,0. 

(D) –21,2. 



(E) –16,4. 

 

 

ENEM 2015 – SISTEMA PRISIONAL 

 
1. (ENEM 2015 Sist. Prisional) O urânio é um elemento cujos átomos contem 92 prótons, 92 elétrons e 

entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio 235U é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, 

ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia 

(2,35x1010 kJ/mol). O isótopo 235U ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 

0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de 

enriquecimento, visando aumentar a concentração do isótopo 235U para, aproximadamente, 3% nas 

pastilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear 

buscando substituir, parcialmente, a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão, o que diminui 

a emissão atmosférica de CO2 (gás com massa molar igual a 44 g/mol). 

  

A queima do carvão e representada pela equação química: 

 
 

Qual é a massa de CO2, em toneladas, que deixa de ser liberada na atmosfera, para cada 100 g de pastilhas 

de urânio enriquecido utilizadas em substituição ao carvão como fonte de energia? 

 

(A) 2,10 

(B) 7,70 

(C) 9,00 

(D) 33,0 

(E) 300 

 

2. (ENEM 2015 Sist. Prisional) O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais e obtido a partir 

da ustulação do minério calcosita (Cu2S). Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na 

presença de oxigênio, de forma que o cobre fique "livre" e o enxofre se combine com o O2 produzindo SO2, 

conforme a equação química: 

 

 

 

As massas molares dos elementos Cu e S são, respectivamente, iguais a 63,5 g/mol e 32 g/mol. 
 

CANTO, E. L. Minerais, minerios, metais: de onde vem?, para onde vão? Sao Paulo: Moderna, 1996 (adaptado). 

 

Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa, em 

gramas, do minério necessária para obtenção do cobre e igual a 

 

(A) 955. 

(B) 1 018. 

(C) 1 590. 

(D) 2 035. 

(E) 3 180. 

 

3. (ENEM 2015 Sist. Prisional) Sais de amônio são sólidos iônicos com alto ponto de fusão, muito mais 

solúveis em água que as aminas originais e ligeiramente solúveis em solventes orgânicos apolares, sendo 

compostos convenientes para serem usados em xaropes e medicamentos injetáveis. Um exemplo é a 

efedrina, que funde a 79 °C, tem um odor desagradável e oxida na presença do ar atmosférico formando 

produtos indesejáveis. O cloridrato de efedrina funde a 217 °C, não se oxida e é inodoro, sendo o ideal para 

compor os medicamentos. 

 



 
 

SOUTO, C. R. O.; DUARTE, H. C. Química da vida: aminas. Natal: EDUFRN, 2006. 

 

De acordo com o texto, que propriedade química das aminas possibilita a formação de sais de amônio 

estáveis, facilitando a manipulação de princípios ativos? 

 

(A) Acidez. 

(B) Basicidade. 

(C) Solubilidade. 

(D) Volatilidade. 

(E) Aromaticidade. 

 

4. (ENEM 2015 Sist. Prisional) Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial 

ao meio ambiente, ao governo e, especialmente, ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita 

utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor 

agregado. Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria 

identificada visualmente é: 

 

(A) etanol e água. 

(B) etanol e acetona. 

(C) gasolina e água. 

(D) gasolina e benzeno. 

(E) gasolina e querosene. 

 

5. (ENEM 2015 Sist. Prisional) Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a 

formação dos icebergs, que são grandes blocos de gelo, flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram 

que a parte de gelo que fica emersa durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% do seu volume 

total. Um estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um 

recipiente contendo água, observando a variação de seu nível desde o instante de introdução até o completo 

derretimento do bloquinho. 

 

Com base nessa simulação, verifica-se que o nível da água no recipiente 

 

(A) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível subirá 

ainda mais. 

(B) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível descerá, 

voltando ao seu valor inicial. 

(C) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível 

permanecerá sem alteração. 

(D) não sofrerá alteração com a introdução do bloquinho de gelo, porém, após seu derretimento, o nível 

subirá devido a um aumento em torno de 10% no volume de água. 

(E) subirá em torno de 90% do seu valor inicial com a introdução do bloquinho de gelo e, após seu 

derretimento, o nível descerá apenas 10% do valor inicial. 

 

6. (ENEM 2015 Sist. Prisional) A obtenção de sistemas coloidais estáveis depende das interações entre as 

partículas dispersas e o meio onde se encontram. Em um sistema coloidal aquoso, cujas partículas são 

hidrofílicas, a adição de um solvente orgânico miscível em água, como etanol, desestabiliza o coloide, 

podendo ocorrer a agregação das partículas preliminarmente dispersas. 

 

(A) desestabilização provocada pelo etanol ocorre porque a polaridade da água no sistema coloidal é 

reduzida.  

(B) as cargas superficiais das partículas coloidais são diminuídas. 

(C) as camadas de solvatação de água nas partículas são diminuídas. 

(D) o processo de miscibilidade da água e do solvente libera calor para o meio. 



(E) a intensidade dos movimentos brownianos das partículas coloidais é reduzida. 

 

7. (ENEM 2015 Sist. Prisional) O papel tem na celulose sua matéria-prima, e uma das etapas de sua 

produção é o branqueamento, que visa remover a lignina da celulose. Diferentes processos de 

branqueamento usam, por exemplo, cloro (Cl2), hipoclorito de sódio (NaClO), oxigênio (O2), ozônio (O3) 

ou peróxido de hidrogênio (H2O2). Alguns processos de branqueamento levam à formação de compostos 

organoclorados. São apresentadas as estruturas de um fragmento da lignina e do tetracloroguaiacol, um dos 

organoclorados formados no processo de branqueamento. 

 

 
 

 
SANT0S, C. P. et al. Papel: como se fabrica? Química Nova na Escola, n. 14, 2001 (adaptado). 

 

Os reagentes capazes de levar a formação de organoclorados no processo citado são: 

 

 

  

(A) O2 e O3. 

(B) Cl2 e O2. 

(C) H2O2 e Cl2. 

(D) NaClO e O3. 

(E) NaClO e Cl2. 

 

8. (ENEM 2015 Sist. Prisional) Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio, que podem 

atuar como sorventes do dióxido de enxofre (SO2), um importante poluente atmosférico. As reações 

envolvidas no processo são a ativação do calcário, por meio de calcinação, e a fixação do SO2 com a 

formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas simplificadas. 

 

 
 

Considerando-se as reações envolvidas nesse processo de dessulfurizarão, a fórmula química do sal de 

cálcio corresponde a 

 



(A) CaSO3. 

(B) CaSO4.  

(C) CaS2O8. 

(D) CaSO2.  

(E) CaS2O7. 

 

9. (ENEM 2015 Sist. Prisional) Cinco indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo do curso de 

um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta impacto na qualidade de suas águas. O pH foi 

determinado em diferentes pontos desse rio, a 25 °C, e os resultados são apresentados no quadro. 

 

 
 

A indústria que descarta um efluente com características básicas é a: 

 

(A) primeira.  

(B) segunda.  

(C) terceira. 

(D) quarta. 

(E) quinta. 

 

10. (ENEM 2015 Sist. Prisional) O poli(ácido lático) ou PLA é um material de interesse tecnológico por 

ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. O ácido lático, um metab6lito comum no organismo 

humano, é a matéria-prima para produção do PLA, de acordo com a equação química simplificada: 

 

 
 
Que tipo de polímero de condensação e formado nessa reação? 

 

(A) Poliéster.  

(B) Polivinila.  

(C) Poliamida. 

(D) Poliuretana. 

(E) Policarbonato. 

 
11. (ENEM 2015 Sist. Prisional) 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 1000 °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 anodo e formado por barras de grafita submergidas na mistura 

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

 

 
 
Na etapa de obtenção do alumínio liquido, as reações que ocorrem no catodo e anodo são: 



 

12. (ENEM 2015 Sist. Prisional) O quadro apresenta a composição do petróleo. 

 

 

Para a separação dos constituintes com o 

objetivo de produzir a gasolina, o método a ser 

utilizado é a 

 

(A) filtração, 

(B) destilação. 

(C) decantação. 

(D) precipitação. 

(E) centrifugação. 

 

13. (ENEM 2015 Sist. Prisional) Nylon® é um polímero (uma poliamida) obtido pela reação do ácido 

edípico com a hexametilenodiamina, como indicado no esquema reacional.  
 

 

 
 

 
 



Na época da invenção desse composto, foi proposta uma nomenclatura comercial, baseada no número de 

átomos de carbono do diácido carboxílico, seguido do número de carbonos da diamina. 

 

De acordo com as informações do texto, o nome comercial de uma poliamida resultante da reação do ácido 

butanodioico com o 1,2-diamino-etano é: 

 

(A) Nylon 4,3.  

(B) Nylon 6,2.  

(C) Nylon 3,4. 

(D) Nylon 4,2. 

(E) Nylon 2,6. 

 

14. (ENEM 2015 Sist. Prisional) O vinagre vem sendo usado desde a Antiguidade como conservante de 

alimentos, bem como agente de limpeza e condimento. Um dos principais componentes do vinagre e o 

ácido acético (massa molar 60 g/mol), cuja faixa de concentração deve se situar entre 4% a 6% (m/v). Em 

um teste de controle de qualidade foram analisadas cinco marcas de diferentes vinagres, e as concentrações 

de ácido acético, em mol/L, se encontram no quadro. 

 

 
 

RIZZON, L. A. Sistema de produção de vinagre. Disponível em: www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado). 

 

A amostra de vinagre que se encontra dentro do limite de concentração tolerado é a 

 

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 3. 

(D) 4. 

(E) 5. 

 

15. (ENEM 2015 Sist. Prisional) A figura representa uma embalagem cartonada e sua constituição em 

multicamadas. De acordo com as orientações do fabricante, essas embalagens não devem ser utilizadas em 

fornos micro-ondas. 

 

 
NASCIMENTO, R. M. M. et al. Embalagem cartonada longa vida: lixo ou luxo? Química Nova na Escola, n. 25, maio 2007 (adaptado). 

 
A restrição citada deve-se ao fato de a: 

 

(A) embalagem aberta se expandir pela pressão do vapor formado em seu interior. 

(B) camada de polietileno se danificar, colocando o alumínio em contato com o alimento. 

(C) fina camada de alumínio blindar a radiação, não permitindo que o alimento se aqueça. 

(D) absorção de radiação pelo papel, que se aquece e pode levar a queima da camada de polietileno. 

(E) geração de centelhas na camada de alumínio, que pode levar a queima da camada de papel e de 

polietileno. 

http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/


 

16. (ENEM 2015 Sist. Prisional) O álcool utilizado como combustível automotivo (etanol hidratado) deve 

apresentar uma taxa máxima de água em sua composição para não prejudicar o funcionamento do motor. 

Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas com água é medir a densidade 

da mistura. O gráfico mostra a variação da densidade da mistura (água e etanol) com a fração percentual da 

massa de etanol (f), dada pela expressão 

 

 
em que me e ma são as massas de etanol e de água na mistura, respectivamente, a uma temperatura de 20 °C. 

 

 
 

Disponível em: www.handymath.com. Acesso em: 8 ago. 2012. 

 

Suponha que, em uma inspeção de rotina realizada em determinado posto, tenha-se verificado que 50,0 cm3 

de álcool combustível tenham massa igual a 45,0 g. Qual é a fração percentual de etanol nessa mistura? 

 

(A) 1% 

(B) 10% 

(C) 55% 

(D) 90% 

(E) 93% 

 

17. (ENEM 2015 Sist. Prisional) A cafeína é um alcaloide, identificado como 1,3,7-trimetilxantina (massa 

molar igual a 194 g/mol), cuja estrutura química contém uma unidade de purina, conforme representado. 

Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá-verde. Uma 

xicara de café contém, em média, 80 mg de cafeína. 

 

 

MARIA, C. A. B.; M0REIRA, R. F. A. Cafeína: revisão sobre métodos de análise. Química Nova, n. 1, 2007 (adaptado). 

 

Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 mL de café, a concentracao, em mol/L, de 

cafeína nessa xícara e mais próxima de: 

 

(A) 0,0004. 

(B) 0,002. 

(C) 0,4. 

(D) 2. 



(E) 4. 

 

18. (ENEM 2015 Sist. Prisional) O acúmulo de plásticos na natureza pode levar a impactos ambientais 

negativos, tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos. Uma das formas de minimizar esse problema é 

a reciclagem, para a qual é necessária a separação dos diferentes tipos de plásticos. Em um processo de 

separação foi proposto o seguinte procedimento: 

 

I. Coloque a mistura de plásticos picados em um tanque e acrescente água até a metade da sua capacidade. 

II. Mantenha essa mistura em repouso por cerca de 10 minutos. 

III. Retire os pedaços que flutuaram e transfira-os para outro tanque com uma solução de álcool. 

IV. Coloque os pedaços sedimentados em outro tanque com solução de sal e agite bem. 

Compostos do carbono 

 

1. C 

2. D 

3. D 

4. E 

5. D 

6. E 

7. D 

8. B 

9. A 

10. A 

11. B 

12. B 

13. A 

14. C 

15. A 

16. C 

17. E 

18. E 

19. A 

20. B 

21. A 

22. D 

23. B 

24. D 

25. B 

26. B 

27. A 

28. D 

29. B 

30. D 

31. B 

32. A 

33. C 

ENEM 2015 

 

1. A 

2. A 

3. B 

4. B  



5. A 

6. A 

7. A 

8. B 

9. C 

10. C 

11. C 

12. A 

13. E 

14. C 
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1. D 

2. C 

3. B 

4. C 

5. C 

6. C 

7. E 

8. B 

9. B 

10. A 

11. A 

12. B 

13. D 

14. E 

15. E 

16. C 

17. B 

18. C 

 


