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1. (Questão 77) 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) CH3 –(CH)2 –CH(OH)–CO–NH–CH3.  
b) CH3 –(CH)2 –CH(CH3)–CO–NH–CH3.  
c) CH3 –(CH)2 –CH(CH3)–CO–NH2.  
d) CH3 –CH2 –CH(CH3)–CO–NH–CH3.  
e) C6 H5 –CH2 –CO–NH–CH3. 

 
 
2. (Questão 80) O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do 
cumeno (isopropilbenzeno). A equação mostra que esse processo envolve a formação do 
hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na 
indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, 
esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. 
 

 
 
Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado 
para a separação da mistura, em escala industrial, é a  

a) Filtração  
b) Ventilação.  
c) Decantação.  
d) Evaporação.  
e) Destilação fracionada. 

 
 
3. (Questão 83) A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela 
combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a 
poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua 
concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 0,14 mg/L para água subterrânea. A 
quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 
500g de solo e 100 mL de água, conforme apresentado no quadro.  
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O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)  

a) Solo I.  
b) Solo II.  
c) Água I.  
d) Água II.  
e) Água III. 

 
 
4. (Questão 86) Grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionada a 
compostos alcalinos. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém entre 
3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos 
com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de 
piridina (C5 H5 N) é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico de peixe podre. 

SILVA, V. A.; BENITE, A. M. C.; SOARES, M. H. F. B. Algo aqui não cheira bem... A química do 
mau cheiro. Química Nova na Escola, v. 33, n. 1, fev. 2011 (adaptado).  

 
A eficiência do uso do vinagre nesse caso se explica pela: 

a) Sobreposição de odor, propiciada pelo cheiro característico do vinagre.  
b) Solubilidade da piridina, de caráter ácido, na solução ácida empregada.  
c) Inibição da proliferação das bactérias presentes, devido à ação do ácido acético.  
d) Degradação enzimática da molécula de piridina, acelerada pela presença de ácido acético. 
e) Reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem 

mau odor. 
 
 
5. (Questão 88) Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de 
extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a 
liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser 
lavado, em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação (1). 
 

 
 

Por sua vez, o sulfato de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, para a 
obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação (2). Essa etapa é de grande interesse 
porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas.  
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 As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 g/mol, 
16g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, respectivamente.  

BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 
 
Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, em gramas, por mol 
de gás retido é mais próxima de  

a) 64.  
b) 108.  
c) 122.  
d) 136.  
e) 245. 

 
 


