


a) ambas são polares, pois apresentam ligações polarizadas.
b) ambas são apolares, pois apresentam geometria linear.
c) apenas o CO2 é apolar, pois apresenta geometria linear.
d) ambas são polares, pois apresentam geometria angular.
e) apenas o SO2 é apolar, pois apresenta geometria linear.

13. As substâncias SO2 e CO2 apresentam moléculas
que possuem ligações polarizadas. Sobre as moléculas
destas substâncias é correto afirmar-se que
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LETRA:C
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14. Através da reação abaixo esquematizada, o ácido
acetilsalicílico (AAS) sofre decomposição. Esse processo
é identificado pelo odor característico de vinagre.

Podemos classificar esta reação como:
a) eliminação.
b) desidratação.
c) polimerização.
d) esterificação.
e) hidrólise.
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15. (C7H27) Substratos formados por dejetos animais, lixo
orgânico e matéria orgânica descartada são colocados em um
biodigestor anaeróbico. A biodigestão anaeróbica, que se
processa na ausência de ar, permite a obtenção de materiais
que podem ser utilizados como combustível de veículos e
fertilizantes.
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O material produzido pelo processo citado e utilizado para geração de 
energia é o: 

a) metanol, muito utilizado em bebidas alcoólicas.
b) etanol, utilizado como fertilizante.
c) biodiesel, obtido por fermentação na presença de oxigênio.
d) metano (CH4), biocombustível muito utilizado.
e) hidrogênio, que queima na presença de oxigênio formando água 
oxigenada (H2O2).
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a) FALSA: a matéria-prima utilizada na indústria de
bebidas é o etanol e não metanol.
b) FALSA: o etanol é produzido através da fermentação de vegetais 
como: cana de açúcar, beterraba, etc.
c) FALSA: o biodiesel é obtido através de vegetais (óleo de babaçu, 
por exemplo).
d) CORRETA: o gás metano é útil para o funcionamento de máquinas, 
é uma fonte de energia economicamente viável.
e) FALSA: a partir da reação do oxigênio com o hidrogênio surge o 
combustível hidrogênio, ou seja, há presença de oxigênio no 
processo.
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É toda reação química, catalisada por enzimas, 
provenientes de microorganismos

FERMENTAÇÃO DA SACAROSE :PRODUZ ETANOL
FERMENTAÇÃO DA CELULOSE: PRODUZ METANO
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16. (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.
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Sobre a estrutura acima, conclui-se que 

a) é um composto aromático e ramificado.   
b) pode ser hidrolisado formando ácido carboxílico.
c) apresenta um total de oito pares de elétrons não ligantes   
d) a sua cadeia carbônica é considerada insaturada e homogênea.   
e) identificam-se grupos característicos das funções éter, éster, 
amina e cetona.
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17.O biodiesel é um combustível biodegradável derivado
de fontes renováveis e pode ser produzido a partir de
gorduras animais ou de óleos vegetais. Sabe-se que as
gorduras e os óleos são ésteres do glicerol, chamados de
glicerídeos. A reação geral de transesterificação para a
obtenção do biodiesel a partir de um triglicerídeo é
apresentada abaixo.
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Com relação aos seus reagentes e produtos, é correto afirmar que: 
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a) o biodiesel, formado a partir da reação de 
transesterificação acima, apresenta a função éter em sua estrutura.   
b)   a hibridização dos carbonos do glicerol e dos carbonos das 
carbonilas do triglicerídeo são sp3 e sp2, respectivamente.   
c)   o etanol, que é utilizado como reagente na reação acima, também 
é conhecido como álcool etílico.   
d) a nomenclatura oficial para a molécula de glicerol é 1,2,3-
trimetoxipropano.   
e) balanceando corretamente a reação acima, verificar-se-á que uma 
molécula de triglicerídeo formará uma molécula de biodiesel.   
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18. As proteínas são os constituintes básicos dos músculos. Do
sangue, dos tecidos, da pele, dos hormônios, dos nervos, dos
tendões, dos anticorpos e das enzimas que catalisam as reações
responsáveis pelo funcionamento do nosso organismo. Quando
ligações que produzem a estrutura primária, secundária, terciária ou
quaternária de uma proteína são rompidas por agentes como calor,
ácido ou íons de metais pesados, ocorre o processo conhecido
como:
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a) hidrólise
b) adição
c) amidação
d) saponificação
e) desnaturação
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DESNATURAÇÃO DE PROTEÍNAS

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA
INFLUÊNCIA DO PH
PRESENÇA DE METAIS PESADOS
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