
 

Materiais, suas propriedades e usos 

1. (ENEM 2012 Sist. Prisional) Ácido muriático (ou ácido clorídrico comercial) é bastante utilizado na 

limpeza pesada de pisos para remoção de resíduos de cimento, por exemplo. Sua aplicação em resíduos 

contendo quantidades apreciáveis de CaCO3 resulta na liberação de um gás. Considerando a ampla 

utilização desse ácido por profissionais da área de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos 

formados durante seu uso. 

A fórmula do gás citado no texto e um teste que pode ser realizado para confirmar sua presença são, 

respectivamente: 

(A) CO2 e borbulhá-lo em solução de KCℓ 

(B) CO2 e borbulhá-lo em solução de HNO3 

(C) H2 e borbulhá-lo em solução de NaOH 

(D) H2e borbulhá-lo em solução de H2SO4 

(E) CO2 e borbulhá-lo em solução Ba(OH)2 

 

2. (ENEM 2010) As misturas efervescentes, em pó ou em comprimidos, são comuns para a administração 

de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar 

o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco 
pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou o ácido 

cítrico que reagem com um sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio (NaHCO3), quando em 

contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações 

químicas simultâneas: liberação de íons, formação de ácido e liberação do gás carbônico – gerando a 

efervescência. 

As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, em que foram 

omitidos os estados de agregação dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico. 

I. NaHCO3 → Na⁺ + HCO3
⁻ 

II. H2CO3←→H2O + CO2 

III. HCO3
⁻+ H⁺←→H2CO3 

IV. H3A ←→3H⁺ + A⁻ 
A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido ea liberação do gás ocorrem, respectivamente, nas 

seguintes etapas: 

 

(A) IV, I, II e III  

(B) I, IV, III e II 

(C) IV, III, I e II  

(D) I, IV, II e III 

(E) IV, I, III e II 

3. (ENEM 2011) A cal (óxido de cálcio, CaO), cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de 

baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças 
públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, 

também chamada de caiação, gera um problema: elimina microrganismos benéficos para a árvore. Disponível 

em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 1 abr. 2010 (adaptado). 

A destruição do microambiente, no tronco de árvores pintadas com cal, é devida ao processo de  

(A) difusão, pois a cal se difunde nos corpos dos seres do microambiente e os intoxica.   
(B) osmose, pois a cal retira água do microambiente, tornando-o inviável ao desenvolvimento de 

microrganismos.   
(C) oxidação, pois a luz solar que incide sobre o tronco ativa fotoquimicamente a cal, que elimina os seres 

vivos do microambiente.   
(D) aquecimento, pois a luz do Sol incide sobre o tronco e aquece a cal, que mata os seres vivos do 

microambiente.   
(E) vaporização, pois a cal facilita a volatilização da água para a atmosfera, eliminando os seres vivos do 

microambiente.   



 

4. (ENEM 2012 Sist. Prisional) Com o aumento da demanda por alimentos e a abertura de novas fronteiras 

agrícolas no Brasil, faz-se cada vez mais necessária a correção da acidez e a fertilização do solo para 

determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez do solo de sua plantação (aumentar o pH), um 

fazendeiro foi a uma loja especializada para comprar conhecidos insumos agrícolas, indicados para essa 

correção. Ao chegar à loja, ele foi informado que esses produtos estavam em falta. Como só havia 

disponíveis alguns tipos de sais, o fazendeiro consultou um engenheiro agrônomo procurando saber qual 

comprar. 

O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou ao fazendeiro o 

(A) KCℓ 
(B) CaCO3 

(C) NH4Cℓ 

(D) Na2SO4 

(E) Ba(NO3)2 

 

5. (ENEM 2013 Sist. Prisional) À medida que se expira sobre uma solução de azul de bromotimol e 

hidróxido de sódio (NaOH), sua coloração azul característica vai se alterando. O azul de bromotimol é um 

indicador ácido-base que adquire cor azul em pH básico, verde em pH neutro e amarela em pH ácido. O 

gás carbônico (CO2) expirado reage com a água presente na solução (H2O), produzindo ácido carbônico 

(H2CO3). Este pode reagir com o NaOH da solução inicial, produzindo bicarbonato de sódio (NaHCO3): 

 
O que a pessoa irá observar à medida que expira no recipiente contendo essa solução? 

 

(A) A solução mudará de cor, de azul para verde, e, em seguida, de verde para amarelo. Com o acréscimo 

de ácido carbônico, o pH da solução irá reduzir até tornar-se neutro. Em seguida, um excesso de ácido 

carbônico tornará o pH da solução ácido. 

(B) A solução somente terá sua cor alterada de azul para amarelo, pois será formado um excesso de ácido  

carbônico no recipiente, o que reduzirá bruscamente o pH da solução. 

(C) A cor da solução não será alterada com o acréscimo de ácido carbônico. Isso porque o meio é 

inicialmente neutro e a presença de ácido carbônico não produzirá nenhuma mudança no pH da solução. 

(D) A solução mudará de azul para verde e, em seguida, de verde para azul. Isso ocorrerá em função da 

neutralização de um meio inicialmente básico acompanhado de um aumento de pH na solução, à medida 
que ácido carbônico é adicionado ao meio. 

(E) A cor da solução alterará de azul para amarelo e, em seguida, de amarelo para verde. Esse 

comportamento é justificado pelo fato de o ácido carbônico reduzir bruscamente o pH da solução e depois 

ser neutralizado pelo restante de NaOH presente no meio. 

 

6. (ENEM 2014 1a Aplicação) 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    

(E) 4NH C   

 



 

7. (ENEM 2014 Sist. Prisional) Fertilizantes químicos mistos, denominados NPK, são utilizados para 

aumentar a produtividade agrícola, por fornecerem os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, 

necessários para o desenvolvimento das plantas. A quantidade de cada nutriente varia de acordo com a 

finalidade do adubo. Um determinado adubo NPK possui, em sua composição, as seguintes substâncias: 

nitrato de amônio (NH4NO3), ureia (CO(NH2)2), nitrato de potássio (KNO3), fosfato de sódio (Na3PO4) e 

cloreto de potássio (KCl). 

 

A adição do adubo descrito provocou diminuição no pH de um solo. Considerando o caráter ácido/básico 

das substâncias constituintes desse adubo, a diminuição do pH do solo deve ser atribuída à presença, no 
adubo, de uma quantidade significativa de: 

 

(A) Ureia 

(B) Fosfato de sódio 

(C) Nitrato de amônio 

(D) Nitrato de potássio 

(E) Cloreto de potássio 

 

8. (ENEM 2014 3a Aplicação) A elevada acidez dos solos é um dos fatores responsáveis por reduzir 

sua capacidade de troca de cátions, intensificando a perda de sais minerais por arraste. Como 

consequência, os solos ficam deficientes em nutrientes e com baixo potencial produtivo. Uma 
estratégia usada no controle dessa acidez é aplicar óxidos capazes de formar bases pouco solúveis em 

meio aquoso. Inicialmente, para uma determinada aplicação, são apresentados os seguintes óxidos: 

NO, CO2, SO2, CaO e Na2O. 

 

Para essa aplicação, o óxido adequado para minimizar o efeito de arraste é o: 

 

(A) NO.  

(B) CO2.  

(C) SO2.  

(D) CaO.  

(E) Na2O. 
 

9. (ENEM 2014 3a Aplicação) O cianeto de sódio, NaCN, é um poderoso agente complexante, usado em 

laboratórios químicos e em indústrias de extração de ouro. Quando uma indústria lança NaCN sólido nas 

águas de um rio, ocorre o seguinte equilíbrio químico: 

 
Esse equilíbrio químico é decorrente de uma reação de 

 

(A) síntese. 

(B) hidrólise. 

(C) oxirredução. 

(D) precipitação. 

(E) decomposição. 

 
10. (ENEM 2014 3a Aplicação) As antocianinas (componente natural de frutas roxas, como uva e açaí) 

são moléculas interessantes para a produção de embalagens inteligentes, pois tem capacidade de mudar 

de cor, conforme muda o pH. Em soluções com pH abaixo de 3,0, essas moléculas apresentam uma 

coloração do laranja ao vermelho mais intenso. Com o aumento do pH para a faixa de 4,0 a 5,0, a 

coloração vermelha tende a desaparecer. E aumentos adicionais de pH levam as antocianinas a 

apresentarem uma coloração entre o verde e o azul. 
 

Disponível em: www.biotecnoloqia.com.br. Acesso em: 25 nov. 2011 (adaptado).  

 

Estas embalagens são capazes de identificar quando o alimento está em decomposição, pois se tornam 

 

(A) vermelho claro, pela formação de uma solução neutra. 

(B) verde e azul, devido à presença de substâncias básicas. 

(C) laranja e vermelho, pela liberação de hidroxilas no alimento. 

(D) laranja e vermelho intenso, pela produção de ácidos orgânicos. 
(E) verde e azul, devido ao aumento de íons de hidrogênio no alimento. 



 

 

11. (ENEM 2009 2ª Aplicação) O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem 

ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes 

em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a 

água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da 

reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis.  

  

A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como 

também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar 
esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto 

conferem maior acidez às águas das chuvas?  

 

(A) HNO3 e HNO2.  

(B) H2SO4 e H2SO3.  

(C) H2SO3 e HNO2.  

(D) H2SO4 e HNO3.  

(E) H2CO3 e H2SO3. 

 

12. (ENEM 2010 Sist. Prisional) Os oceanos absorvem aproximadamente um terço das emissões de CO2 

procedentes de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. O CO2 
combina-se com as águas dos oceanos, provocando uma alteração importante em suas propriedades. 

Pesquisas com vários organismos marinhos revelam que essa alteração nos oceanos afeta uma série de 

processos biológicos necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência de várias espécies da vida 

marinha.  

 

A alteração a que se refere o texto diz respeito ao aumento 

 

(A) da acidez das águas dos oceanos. 

(B) do estoque de pescado nos oceanos. 

(C) da temperatura média dos oceanos.  

(D) do nível das águas dos oceanos. 
(E) da salinização das águas dos oceanos. 

 

13. (ENEM 2012) Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos 

como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, 

chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover 

o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. 

 

O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da  

(A) liberação de gás carbônico. 

(B) formação de ácido lático. 

(C) formação de água. 

(D) produção de ATP. 
(E) liberação de calor. 

14. (ENEM 2012) Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como 

encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode 

ser a incineração. Nesse processo libera-se  HC g ,  cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. 

Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas 

possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em  

(A) água dura.   
(B) água de cal.   
(C) água salobra.   
(D) água destilada.   
(E) água desmineralizada. 

 

 



 

15. (ENEM 2013) A formação frequente de grandes volumes de pirita (FeS2) em uma variedade de 

depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como “drenagem ácida 

de minas”. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande 

preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com oxigênio, a 25°C, a pirita sofre 

reação, de acordo com a equação química: 

2 2 2 2 4 3 2 44FeS (s) 15O (g) 2H O( ) 2Fe (SO ) (aq) 2H SO (aq)    FIGUEIREDO, B. R. Minérios e ambiente. 

Campinas: Unicamp, 2000. 

Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser 

adicionada ao meio é o  

(A) sulfeto de sódio.   
(B) cloreto de amônio.   
(C) dióxido de enxofre.   
(D) dióxido de carbono.   
(E) carbonato de cálcio.   
 

16. (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. 

 

17. (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. 

 
 

 

 

 



 

18. (ENEM 2013 Sist. Prisional) O mármore é um material empregado para revestimento de pisos e um de 

seus principais constituintes é o carbonato de cálcio. Na limpeza desses pisos com solução ácida, ocorre 

efervescência. 

Nessa efervescência o gás liberado é o 

 

(A) oxigênio. 

(B) hidrogênio. 

(C) cloro. 

(D) dióxido de carbono. 
(E) monóxido de carbono 

19. (ENEM 2013 Sist. Prisional)  

 

A transformação química em questão é representada pela equação: 

(A) CH3COOH (aq) + NaHCO3(  s)              Na+
(aq) + CH3COO− (aq) + CO2 (g) + H2O (l) 

(B) CH3COOH (aq) + NaHCO3(s)               Na+
(aq) + CH3COO− (aq) + O2 (g) + H2O (l) 

(C) CH3COOH (aq) + NaHCO3(s)              Na+
(aq) + CH3COO− (aq) + + H2O (l) 

(D) CH3COOH (aq) + NaHCO3(s)              NaCO2+ (aq) + CH3COO− (aq)+ H2O (l) 

(E) CH3COOH (aq) + NaHCO3(s)             Na+
(aq) + CH3COO− (aq) + H2 (g) + H2O (l) 

 

GABARITO 

1. E 

2. E 

3. B 

4. B 

5. A 

6. D 

7. C 

8. D 

9. B 

10. D 

11. D 

12. A 

13. A 

14. B 

15. E 

16. A 

17. B 

18. D 

19. A 


