
 

 

 

QUESTÃO 01. Para atrair machos para acasalamento, 

muitas espécies fêmeas de insetos secretam compostos 

químicos chamados feromônios. Aproximadamente 10-

12g de tal composto de fórmula C19H38O deve estar 

presente para que seja eficaz. Quantas moléculas isso 

representa? Massas molares: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; 

O = 16 g/mol 

 

a) 2 × 109 moléculas 

b) 3 × 109 moléculas 

c) 1010 moléculas 

d) 4 × 109 moléculas 

e) 8 × 109 moléculas 

 
QUESTÃO 02 (C5H17) (Enem PPL 2012) Para preparar 
uma massa básica de pão, deve-se misturar apenas 
farinha, água, sal e fermento. Parte do trabalho deixa-
se para o fungo presente no fermento: ele utiliza amido 
e açúcares da farinha em reações químicas que resultam 
na produção de alguns outros compostos importantes 
no processo de crescimento da massa. Antes de assar, é 
importante que a massa seja deixada num recipiente 
por algumas horas para que o processo de fermentação 
ocorra.  
Esse período de espera é importante para que a massa 
cresça, pois é quando ocorre a   
 
a) reprodução do fungo na massa.     
b) formação de dióxido de carbono.     
c) liberação de energia pelos fungos.     
d) transformação da água líquida em vapor d’água.     
e) evaporação do álcool formado na decomposição dos 

açúcares.   

 

QUESTÃO 03 (C5H25) O processo de industrialização 
tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, 
econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva 
ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores 
proporções na água da chuva são o H2CO3, formado pela 
reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, 
o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados 
principalmente a partir da reação da água com os óxidos 
de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de 
combustíveis fósseis.  
A formação de chuva mais ou menos ácida depende não 
só da concentração do ácido formado, como também 
do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na 

elaboração de estratégias para minimizar esse 
problema ambiental. Se consideradas concentrações 
idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem 
maior acidez às águas das chuvas?  
 
a) HNO3 e HNO2.  
b) H2SO4 e H2SO3.  
c) H2SO3 e HNO2.  
d) H2SO4 e HNO3.  
e) H2CO3 e H2SO3. 
 
QUESTÃO 04. (C5H25) Os Sais Minerais são nutrientes 

que fornecem substancias importantes, como o Sódio, 

o Potássio, o Cálcio, e o Ferro. Como exemplo de sais 

minerais temos: Cloreto de Sódio (Sal de Cozinha), 

Cloreto de magnésio etc. Encontramos Sais minerais na 

Água, no sal de cozinha, nas frutas, nos frutos do mar, 

no leite e em diversos outros alimentos. 

Desta forma assinale a alternativa que contenha um sal 

insolúvel em água: 

 

a) nitrato de sódio 

b) sulfato de bário 

c) cloreto de potássio 

d) sulfeto de sódio 

e) permanganato de potássio 

 

 

QUESTÃO 05. (C5H19) Antes de um funileiro soldar peças 

de zinco galvanizadas, ele as limpa com uma solução de 

ácido muriático (ácido clorídrico). Assinale a equação 

que melhor representa a reação que ocorre, bem como 

sua classificação. 

 

a) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2; reação de dupla troca  

b) ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O; reação de decomposição  

c) ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O; reação de dupla troca  

d) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2; reação de decomposição  

e) ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O; reação de oxidação 

 

QUESTÃO 06.  No sistema em equilíbrio: 

2NO(g)  +  1 O2(g) D 2 NO2(g)      ∆H = -27 kcal 

A quantidade de NO2(g) aumenta com a: 
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a) adição de um catalisador 

b) diminuição da concentração de O2 

c) diminuição da temperatura 

d) diminuição da pressão 

e) introdução de um gás inerte 

 

QUESTÃO 07. A limonina é uma substância de peso 

molecular 470 u.m.a.. Ela está presente em alguns 

frutos cítricos e é também responsável pelo sabor 

amargo destes frutos. Sabendo-se que sua fórmula 

centesimal é C (66,38%), H (6,38%), O (27,23%), sua 

fórmula molecular será:    

 (Dados: C = 12; H = 1; O = 16) 

 

a) C30H46O4   

b) C28H54O5   

c) C26H30O8 

d) C23H50O9   

e) C26H38O12 

 

QUESTÃO 08. (UFPB) Um elemento X tem massa 

atômica 63,5 e apresenta os isótopos 63X e 65X. A 

abundância do isótopo 63 no elemento X é: 

 

a) 25% 

b) 63% 

c) 65% 

d) 75% 

e) 80% 

 

QUESTÃO 09. (FUVEST) Uma amostra de creme para 

amaciar a pele, pesando 8,41g, perdeu 5,83g de 

umidade por aquecimento a 110ºC. O resíduo, após 

extração com água e posterior secagem, mostrou uma 

perda de 1,27g de glicerina (glicerol) solúvel em água. O 

restante do composto é constituído de óleo. A 

composição desse creme é: 

 

a) 69,3% de umidade, 15,1% de glicerol e 15,6% de óleo.  

b) 58,3% de umidade, 12,7% de glicerol e 29,0% de óleo. 

c) 58,3% de umidade, 15,1% de glicerol e 29,0% de óleo. 

d) 69,3% de umidade, 12,7% de glicerol e 18,0% de óleo. 

e) 58,3% de umidade, 29,0% de glicerol e 12,7% de óleo. 

 

 
QUESTÃO 10. Uma cola de uso doméstico apresentou 
os seguintes dados analíticos: uma amostra de 28,5g, 
após diluição com acetona, mostrou resíduo de 4,6g de 
alumínio em pó. O filtrado, após evaporação da 
acetona, forneceu 3,2g de nitrocelulose plastificada, 
que continha 0,8g de plastificante solúvel em benzeno. 
Qual a porcentagem de solvente dessa cola? 
 
a) 2,8%     
b) 8,4%      
c) 16,2%        
d) 24,7%  
e) 72,6% 
 
QUESTÃO 11. Certo gás X é formado apenas por 

nitrogênio e oxigênio. Para determinar sua fórmula 

molecular, comparou-se esse gás com o metano (CH4). 

Verificou-se que volumes iguais dos gases X e metano, 

nas mesmas condições de pressão e temperatura, 

pesaram, respectivamente, 0,88g e 0,32g. Qual a 

fórmula molecular do gás X? 

(Massas Molares (g/mol): H = 1; C=12; N=14; O=16) 

 

a) NO 

b) N2O 

c) NO2 

d) N2O3 

e) N2O5 

 

QUESTÃO 12. (C5H24) Bomba de cobalto é um aparelho 

muito usado na radioterapia para tratamento de 

pacientes, especialmente portadores de câncer. O 

material radioativo usado nesse aparelho é o 27Co60, 

com um período de meia vida de aproximadamente 5 

anos. Admita que a bomba de cobalto foi danificada e o 

material radioativo exposto à população. Após 25 anos 

a atividade desse elemento ainda se faz sentir num 

percentual, em relação à massa inicial, de: 

 

a) 3,125% 

b) 6% 

c) 0,31% 

d) 60% 

e) 6,25% 
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