


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.
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06. Com relação ao petróleo, assinale VERDADEIRO ou FALSO:
( ) O Petróleo de base parafínica, que é rico em ciclanos é utilizado
para beneficiar a indústria petroquímica.
( ) O Petróleo e uma substância bastante complexa, originado
através do soterramento de animais e vegetais ocorridos há
milhares de anos, onde predominam os alcanos.
( ) O índice de octanagem da gasolina mede a quantidade da
gasolina em relação a sua compressão.
( ) A gasolina apresenta ponto de ebulição menor que o querosene.
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07. Julgue os itens abaixo colocando verdadeiro ou falso.
( ) O craqueamento do petróleo consiste na quebra de frações
maiores em menores.
( ) O alcatrão da hulha obtido através da destilação seca da hulha
constitui-se numa excelente fonte de composto aromático para
indústria petroquímica.
( ) Tanto o Metil-Terc-Butil-Eter (MTBE) quanto o Chumbo Tretaetila
( Pb(C2H5)4) são considerados antidetonantes da gasolina, bastante
utilizados atualmente no Brasil.
( ) O carvão coque devido ao seu alto poder calorífero é utilizado
para aquecer fornos siderúrgicos.



08. O carvão mineral pode ser encontrado na natureza em quatro formas distintas, 
variando conforme seu poder, que é resultante da quantidade de carbono no material. 
Sobre os quatro diferentes tipos do carvão, assinale a correta:

a) Antracito foi formado na era Paleozóica, é o mais raro é possui de 90 a 96% de carbono 
(o maior poder calorífico).
b) Hulha também se formou na era Cenozóica, é o mais abundante e mais consumido, 
com um teor de carbono de 65% a 70%. É o carvão mais abundante e consumido pelas 
indústrias e utilizado para a geração de energia elétrica.
c) Linhito se formou na era Mesozóica, apresenta um teor de carbono de 80% a 85%.
d) Turfa se formou na era Paleozóica, é o tipo de carvão mineral menos calorífico – até 
85% de carbono na composição química.
e) Na destilação seca da hulha obtém-se somente uma fração líquida e sólida.
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CARVÃO MINERAL % DE CARBONO

TURFA 60 a 65

LINHITO 70 a 75

HULHA 80 a 85

ANTRACITO 90 a 95
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 A destilação seca da hulha à 1 000º C  fornece:

 gás da hulha: mistura de H2, CH4, CO;

 águas amoniacais:  solução de NH4OH e seus 

sais;

 alcatrão da hulha: líquido oleoso, escuro, 

formado principalmente por aromáticos;

 carvão coque: principal produto, usado com

GÁS DA HULHA: Principal componente: CH4 (metano)

ÁGUAS AMONIACAIS: Utilizada para a produção de

adubo orgânico.

ALCATRÃO DA HULHA: líquido oleoso, escuro, formado

principalmente por aromáticos;

CARVÃO COQUE: principal produto, usado para aquecer

fornos siderúrgico.
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10. Da refinação do petróleo obtém-se a fração que constitui o
GLP, cuja composição química predominante consiste de
hidrocarbonetos:

a) ramificados
b) saturados
c) alicíclicos
d) aromáticos
e) naftênicos
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11. Na destilação do petróleo, ao ser aumentada 
gradativamente a temperatura, são obtidos, sucessivamente:

a) óleo diesel, gasolina, águas amoniacais;
b) gasolina, querosene, óleo diesel;
c) óleos lubrificantes, gasolina, querosene;
d) alcatrão, querosene, águas amoniacais;
e) óleo diesel, gasolina, querosene.


