
 

 

 

QUESTÕ 01. (ENEM) Pesquisas indicam que a 
capacidade de memorizar fatos ou informações no 
cérebro humano esta relacionada com a liberação 
de adrenalina das glândulas para a circulação 
sanguínea, dentre outros fatores. Isto explica a 
grande capacidade de recordarmos fatos vividos 
em situações de fortes emoções. 
Dada a formula estrutural da 
adrenalina
  

 
Pode-se afirmar que a porcentagem em massa de 
carbono na molécula, aproximadamente, e: 
a) 30%  
b) 45%  
c) 59%  
d) 74%  
e) 85% 
 
QUESTÕ 02. Considere as substâncias 
representadas de I a VI. 

 
 
De acordo com a predominância dos 
hidrocarbonetos encontrados no óleo cru, um 
petróleo é classificado em: Parafínico, Naftênico, 
Aromático e de base asfáltica. 

Entre as substâncias representadas de I a VI, são 
classificadas como naftênicos, apenas, 
a) I, III e IV.  
b) II, IV e V. 
 c) I e IV. 
d) IV e VI.  
e) I e V. 
 
QUESTÕ 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) Linhita 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. 
 
QUESTÕ 04. 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): 
a) gás natural. 
b) óleo diesel. 
c) querosene. 
d) gasolina. 
e) parafina. 
 
QUESTÕ 05.  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 
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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 tetradecanos. 11 a 14 
átomos de carbono) 
e) Álcool hidratado (etanol, C2H6O) 
 
QUESTÕ 06. (C5H18) Há muitos anos, 
pesquisadores vêm extraindo substâncias de 
plantas com a finalidade de obter misturas de 
compostos conhecidos como óleos essenciais que 
apresentam grande variedade de usos, 
particularmente na medicina e na indústria de 
perfumes. Hidrocarbonetos específicos, 
conhecidos como terpenos, e compostos contendo 
oxigênio, chamados de terpenóides, são os 
constituintes mais comuns desses óleos 
essenciais. O limoneno e o mentol são exemplos 
de substâncias obtidas do óleo de limão e do óleo 
de menta, respectivamente: 

 
Com base nas estruturas anteriores, é correto 
afirmar que o: 
a) mentol apresenta somente átomos de carbono 
com hibridação sp2. 
b) mentol apresenta cadeia carbônica 
heterogênea. 
c) limoneno apresenta cadeia carbônica saturada. 
d) limoneno e o mentol não apresentam cadeia 
carbônica aromática. 
e) limoneno e o mentol apresentam a mesma 
fórmula molecular. 

 
QUESTÕ 07. O náilon é um polímero de 

condensação, mais especificamente da classe das  

 
poliamidas, que são polímeros formados pela 
condensação de um diácido carboxílico com uma 
diamida. Uma das variedades desse polímero 
pode ser obtida por meio de uma matéria-prima 
denominada de caprolactana, cuja fórmula 
estrutural é: 

 
Fórmula da caprolactana 
Analisando essa cadeia, podemos classificá-la 
em: 
a) Fechada, insaturada, heterogênea, 
mononuclear. 
b) Alicíclica, insaturada, heterogênea, 
mononuclear. 
c) Fechada alicíclica, saturada, heterogênea, 
mononuclear. 
d) Fechada alicíclica, insaturada, homogênea, 
mononuclear. 
e) Fechada, insaturada, homogênea, 
mononuclear. 
 
QUESTÕ 08. (C5H18) A estrutura do 
Acetaminofen, responsável pela atividade 
analgésica e antipirética do Tylenol, é dada 
abaixo. Escolha a opção cujos itens relacionam-se 
com a estrutura fornecida.  

 
a) nº de elétrons  : 6; nº de elétrons não ligante: 

6; nº de carbonos sp2: 6; nº de carbonos 
saturados: 2 
b) nº de elétrons  : 8; nº de elétrons não ligante: 

8; nº de carbonos sp2: 6; nº de carbonos 
saturados: 2 
c) nº de elétrons  : 8; nº de elétrons não ligante: 

10; nº de carbonos sp2: 1; nº de carbonos 
saturados: 7 
d) nº de elétrons  : 6; nº de elétrons não ligante: 

8; nº de carbonos sp2: 6; nº de carbonos 
saturados: 2 
e) nº de elétrons  : 8; nº de elétrons não ligante: 

10; nº de carbonos sp2: 7; nº de carbonos 
saturados: 1.
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