
 

 

 

QUESTÃO 01. (ENEM-2016). As sacolas plásticas 
são utilizadas em grande quantidade no Brasil por 
serem práticas, leves e de baixo custo. Porém, o 
tempo necessário para que sofram degradação nas 
condições do meio é de, no mínimo, 100 anos. Com 
o intuito de reduzir o impacto ambiental desses 
produtos, as sacolas biodegradáveis foram 
introduzidas no mercado. Essas sacolas são 
confeccionadas de um material polimérico que 
confere a elas uma característica que as torna 
biodegradáveis. 
A qual característica das sacolas biodegradáveis o 
texto faz referência?  
 
 a) Elevada massa molecular do polímero. 
 b) Espessura fina do material que as constitui.  
 c) Baixa resistência aos líquidos nas condições de 
uso.  
 d) Baixa resistência ao ataque por microrganismos 
em condições adequadas. 
 e) Ausência de anéis aromáticos na estrutura do 
polímero usado na confecção das sacolas.  
 
 
QUESTÃO 02. (ENEM-2016)  Para lavar e refrescar 
o ambiente, que estava a 40°C, uma pessoa resolveu 
jogar água sobre um piso de granito. Ela observou 
que o líquido se concentrou em algumas regiões, 
molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar 
detergente sobre essa água. a pessoa verificou que o 
líquido se espalhou e deixou o piso totalmente 
molhado. A molhabilidade da superfície foi melhorada 
em função da 
 
a) solubilidade do detergente em água ser alta. 
b) tensão superficial da água ter sido reduzida. 
c) pressão de vapor da água ter sido diminuída. 
d) densidade da solução ser maior que a da água. 
e) viscosidade da solução ser menor que a da água. 
 
QUESTÃO 03.  A Sacarose (C12H22O11) principal 
componente do açúcar de cana tem solubilidade a 
40°C e 60 °C respectivamente igual a 238g/100g H2O 
e 287g/100 H2O. Uma solução saturada de sacarose 
em 300g de água 60 °C é resfriada a 40°C. A  massa 
de sacarose que cristaliza com esse procedimento é: 
 
a) 135g 
b) 147g 
c) 180g 
d) 113g 
e) 178g 
 

QUESTÃO 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. 
 
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) 
 
 
QUESTÃO 05. Um analgésico em gotas deve ser 
ministrado na quantidade de 3mg por quilograma de 
peso corporal, não podendo, entretanto, exceder 
200mg por dose. Cada gota contém 5mg de 
analgésico. Quantas gotas deverão ser ministradas a 
um paciente de 70kg. 
 
a) 14 gotas 
b) 40 gotas 
c) 54 gotas  
d) 80 gotas   
e) 120 gotas  
 
QUESTÃO 06. (C7H24))  A influenza é uma virose 
respiratória aguda que ocorre durante todo ano, 
sendo popularmente conhecida como gripe. A 
estrutura química, a seguir, representa o Oseltamivir, 
um componente dos antigripais, atualmente utilizado. 
  
Sobre a estrutura acima, podemos afirmar que  
a) apresenta um total de oito pares de elétrons não 
ligantes. 
b) A sua cadeia carbônica é considerada insaturada e 
homogênea. 
c) é um composto aromático e ramificado.    
d) identificam-se grupos característicos das funções 
éter, éster, amina e cetona    
e) pode ser hidrolisado formando ácido carboxílico. 
 
 
QUESTÃO 07. O gás cloro (Cℓ2), amarelo-
esverdeado, é altamente tóxico. Ao ser inalado, reage 
com a água existente nos pulmões, formando ácido 
clorídrico (HCℓ), um ácido forte capaz de causar 
graves lesões internas, conforme a seguinte reação: 
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Utilizando os dados constantes na tabela anterior, 
marque a opção que contém o valor correto da 
variação de entalpia verificada, em KJ/mol.  
a) + 104   b) + 71 c) + 52    d) – 71 
 e) – 104 
 
QUESTÃO 08. A combustão completa do etanol 
ocorre pela equação: 
C2H5OH + 3 O2   →      2CO2  + 3H2O 
 
Considerando que em 1h de reação foram produzidos 
2640g de gás carbônico, 
você conclui que a velocidade da reação, expressa 
em número de mols de etanol consumido por minuto, 
é igual a:  
 
a) 0,5 
 
 
 
 

 
 
b) 1,0 
c) 30 
d) 46 
e) 69 
 
QUESTÃO 09. Pessoas que apresentam dentes com 
restaurações metálicas podem sentir um pequeno 
choque ao colocarem na boca pedaços de metal, 
como, por exemplo, o papel alumínio de um 
chocolate. O alumínio, com o meio ácido da boca, 
provoca a transferência de elétrons para o metal da 
restauração, causando esse choque. Com base no 
fenômeno descrito, pode-se afirmar que o alumínio  
 
a) sofre redução, funcionando como cátodo.  
b) provoca a oxidação do metal da restauração.  
c) é o agente oxidante, pois sofre redução.  
d) é o agente redutor, pois sofre redução.  
e) sofre oxidação, funcionando como ânodo  
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