


01. Dentre as frações de destilação do petróleo
representadas a seguir, as que têm maior número de átomos
de carbono por moléculas são
a) o asfalto e o piche.
b) a gasolina e o querosene.
c) a nafta e os óleos minerais.
d) a gasolina e o gás liquefeito do petróleo.
e) o óleo diesel e o querosene.
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a) gás natural.
b) óleo diesel.
c) querosene.
d) gasolina.
e) parafina.

02. O petróleo, na forma em que é extraído, não apresenta praticamente
aplicação comercial, sendo necessária a sua separação em diferentes
frações. A separação dessas frações é feita considerando o fato de que
cada uma delas apresenta um ponto de ebulição diferente. Entre os
compostos a seguir, a fração que apresenta o maior ponto de ebulição é
o(a):
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03. Em 1893 a síntese da alizarina, corante azulado conhecido como
anil, trouxe ao alcatrão da hulha, até então considerado como
resíduo indesejável de indústrias de aço, grande importância como
fonte de compostos orgânicos. A importância do alcatrão da hulha na
química orgânica deve - se ao fato de ser constituído principalmente
de substância com cadeia carbônica do mesmo tipo que a do

a) hexano. b) ciclohexano.
c) éter etílico. d) propeno.
e) naftaleno.
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04. A imprensa denunciou a venda, nos postos autorizados, de gasolina
adulterada ("batizada") com solventes de ponto de ebulição mais altos,
responsáveis pela formação de resíduos nocivos aos motores dos
automóveis. Sabendo - se que a gasolina é rica em hidrocarbonetos com 7 a
9 átomos de carbono, escolha a opção cujo material, derivado do petróleo,
poderia estar sendo usado como adulterante.
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a) Gás natural (metano, um átomo de carbono).
b) Gás de cozinha (propano, butano. 3 e 4 átomos de carbono).
c) Éter de petróleo (pentanos. 5 átomos de carbono)
d)Querosene (undecanos a tetra de canos. 11 a 14 átomos de carbono)
e) Álcool hidratado (etanol, C2H6O)



05. Para um melhor aproveitamento dos recursos naturais, algumas das
frações do petróleo podem sofrer transformações em outros tipos de
compostos químicos. Sobre essas transformações assinale a alternativa
correta.
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a) A isomerização transforma alcanos de cadeia ramificada em alcanos de cadeia
normal.
b) O craqueamento pode converter hidrocarbonetos de pontos de ebulição mais
altos em gasolina.
c) A diminuição da ramificação nos alcanos melhora o desempenho da gasolina.
d) A polimerização pode levar à formação de compostos halogenados.
e) O craqueamento térmico, realizado na ausência de um catalisador, produz,
principalmente, hidrocarbonetos com cadeias ramificadas.


