


03. 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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04. 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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05. 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.



Quanto maior é a massa 
molar, maior é a temperatura 

de ebulição.

FRAÇÃO Nº DE CARBONOS

GÁS NATURAL 1 a 2

G.L.P. 3 a 4

ÉTER DE PETRÓLEO 5 a 6

BENZINA 7 a 8

NAFTA 8 a 9

GASOLINA 6 a 12

QUEROSENE 10 a 15

ÓLEO DIESEL 15 a 18

ÓLEO LUBRIFICANTE 18 a 20

PARAFINA Acima de 20

ASFALTO Acima de 20

PICHE Acima de 20
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02. Julgue os itens abaixo colocando verdadeiro ou falso.
( ) É possível obter gás metano a partir da destilação da hulha.
( ) 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.



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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06. O tetraetilchumbo, agente antidetonante que se mistura à 
gasolina, teve sua utilização proibida no Brasil porque:
a) aumenta a octanagem da gasolina;
b) sem esse aditivo, a gasolina teria melhor rendimento;
c) aumenta a resistência da gasolina com relação à explosão por 
simples compressão;
d) seus resíduos, que saem pelo escapamento do carro, poluem 
o meio ambiente;
e) diminui a octanagem da gasolina e polui o meio ambiente.



Desde janeiro de 1992, a gasolina brasileira é isenta de chumbo. O chumbo era
utilizado mundialmente para aumentar a octanagem da gasolina, mas, por
questões ambientais, vem sendo gradualmente eliminado. O Brasil foi um dos
pioneiros na eliminação deste componente da gasolina.

Antidetonante da gasolina 

abolido a alguns anos, por 

questões ambientais

Tetraetil - chumbo
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São compostos que possuem o radical oxidrila (–OH)

ligado diretamente a um carbono saturado.
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A nomenclatura IUPAC manda usar a terminação OL.

Na nomenclatura usual usamos a palavra álcool seguida do

nome do radical ligado ao grupo funcional, com a terminação

ICO.

Exemplo:
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