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1. (Questão 48) A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar 
depleção de ozônio (O3) na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte 
da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na 
camada de ozônio, é ilustrado simplificadamente na figura.  
 

 
 

Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da 
a) Clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radicalares. 
b) Produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro.  
c) Oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro.  
d) Reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de 

cloro. E reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por 
átomos de cloro. 

 
 
2. (Questão 51) Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se 
eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. O ácido 
hipocloroso (HClO), produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais 
empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também 
como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de 
água clorada pode levar à formação de clorofórmio (CHCl3) e outras espécies orgânicas cloradas 
tóxicas.  

SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química ambiental. São Paulo: Pearson, 2009 (adaptado). 
 
Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é a: 

a) Filtração, com o uso de filtros de carvão ativo. 
b) Fluoretação, pela adição de fluoreto de sódio. 
c) Coagulação, pela adição de sulfato de alumínio.  
d) Correção do pH, pela adição de carbonato de sódio. 
e) Floculação, em tanques de concreto com a água em movimento. 
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 3. (Questão 52) 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 quiralidade. 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. 

 
 
3. (Questão 54) 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. 
 

 
 
Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à 
oxidação?  

a) Milho.  
b) Palma.  
c) Canola.  
d) Algodão.  
e) Amendoim. 

 
 
4. (Questão 56) Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua 
composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um 
dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era 
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 utilizado óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 800 ppm de 
enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500 ppm). Em 2012, foi 
difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um 
diesel com teores de enxofre ainda menores. 

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: www.cnt.org.br. Acesso 
em: 20 dez. 2012 (adaptado).  

 
A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma 
redução percentual de emissão de SO3 de: 

a) 86,2%. 
b)  96,2%.  
c) 97,2%.  
d) 99,6%.  
e) 99,9%. 

 
 
5. (Questão 58) 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.; MÓL, G. S. (Coords.). Química e sociedade. São Paulo: Nova Geração, 2005 
(adaptado). 

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é: 
a) C18H36.  
b) C17H33COONa.  
c) CH3 CH2 COONa.  
d) CH3 CH2 CH2 COOH.  
e) CH3 CH2 CH2 CH2 OCH2 CH2 CH2 CH3. 

 


