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 ENEM 2014 (Questão 59 a 70) 
 
1. (Questão 59) A revelação das chapas de raios X gera uma solução que contém íons prata na 
forma de Ag(S2 O3 )2 

3- . Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata 
metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O 
quadro apresenta semirreações de redução de alguns íons metálicos. 

 
Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é  

a) Cu (s).  
b) Pt (s).  
c) Al3+ (aq).  
d) Sn (s).  
e) Zn2+ (aq). 

 
 
2. (Questão 63) A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar 
alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma 
mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do 
nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade 
controlada por ação de microrganismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no 
processo denominado desnitrificação. 
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 O processo citado está representado na etapa  
a)  I.  
b)  II.  
c) III.  
d) IV.  
e) V. 

 
 
3. (Questão 65) 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)  
 
 
4. (Questão 66) A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a 
solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem 
desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe 
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 poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, 
podem causar esse tipo de poluição.  
Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de 
poluição?  

a) Fissão do material radioativo.  
b) Condensação do vapor-d’água no final do processo 
c) Conversão de energia das turbinas pelos geradores. 
d) Aquecimento da água líquida para gerar vapor-d’água.  
e) Lançamento do vapor-d’água sobre as pás das turbinas.  

 
 
5. (Questão 70) 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 1,0 x 
10-10mol/L. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias, 
disponibilizadas no almoxarifado da empresa: CH3 COOH, Na2 SO4, CH3 OH, K2 CO3 e NH4 Cl. 
 
Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser 
empregada no ajuste do pH?  

a) CH3 COOH  
b) Na2 SO4  
c) CH3 OH  
d) K2 CO3  
e) NH4 Cl 


