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Questão 01 - (ENEM/2017)
Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento
de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo,
mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor
pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às
substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de
cozinha (NaCl), nela se encontram carboidratos, proteínas e
sais minerais.
Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama
ocorre pela
a)
b)
c)
d)
e)

reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando
gás cloro.
emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da
chama.
produção de derivado amarelo, pela reação com o
carboidrato.
reação do gás de cozinha com a água, formando gás
hidrogênio.
excitação das moléculas de proteínas, com
formação de luz amarela.

Questão 02 - (ENEM/2017)
A figura mostra como é a emissão de radiação
eletromagnética para cinco tipos de lâmpada: haleto
metálico, tungstênio, mercúrio, xênon e LED (diodo emissor
de luz). As áreas marcadas em cinza são proporcionais à
intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas
pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos
diferentes comprimentos de onda. UV e IV são as regiões do
ultravioleta e do infravermelho, respectivamente.
Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada
que produza boa iluminação, mas que não aqueça o
ambiente.

a)
b)
c)
d)
e)

Haleto metálico.
Tungstênio.
Mercúrio.
Xênon.
LED.

Questão 03 - (ENEM/2014)
Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com
uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si
um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons
quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda
outras ligações moleculares, causando danos celulares.
HEWITT, P. G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002
(adaptado).
A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal
partícula é um
a)
b)
c)
d)
e)

elétron e, por possuir massa relativa desprezível,
tem elevada energia cinética translacional.
nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta
capacidade de produzir reações nucleares.
núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa
elevada, tem grande poder de penetração.
fóton e, por não possuir massa, tem grande
facilidade de induzir a formação de radicais livres.
núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir
carga positiva, tem alta reatividade química.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 4
Na investigação forense, utiliza-se luminol, uma substância
que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue,
produzindo luz que permite visualizar locais contaminados
com pequenas quantidades de sangue, mesmo em superfícies
lavadas.
É proposto que, na reação do luminol (I) em meio alcalino, na
presença de peróxido de hidrogênio (II) e de um metal de
transição (Mn+), forma-se o composto 3-amino ftalato (III)
que sofre uma relaxação dando origem ao produto final da
reação (IV), com liberação de energia (hν) e de gás nitrogênio
(N2).
(Adaptado. Química Nova, 25, no 6, 2002. pp. 1003-1011.)
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Disponível em: http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu.
Acesso em: 8 maio 2017 (adaptado).
Qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do
arquiteto?
alexquimica.blog
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Questão 06 - (ENEM/2010)
O cádmio, presente nas baterias, pode chegar ao solo quando
esses materiais são descartados de maneira irregular no meio
ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da
forma metálica, os íons Cd2+ são extremamente perigosos
para o organismo, pois eles podem substituir íons Ca 2+,
ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornandoos muito porosos e causando dores intensas nas articulações.
Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion Zn2+, que são
extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A
figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus
respectivos cátions.

III
NH 2

*

O
O
O
O

IV
NH 2

O
O
O

+ hv + N2

O

Dados:
pesos moleculares: Luminol = 177
3-amino ftalato = 164
Questão 04 - (ENEM/2005)
Na reação do luminol, está ocorrendo o fenômeno de
a)

fluorescência, quando espécies excitadas por
absorção de uma radiação eletromagnética relaxam
liberando luz.
b) incandescência, um processo físico de emissão de luz
que transforma energia elétrica em energia
luminosa.
c) quimiluminescência, uma reação química que ocorre
com liberação de energia eletromagnética na forma
de luz.
d) fosforescência, em que átomos excitados pela
radiação visível sofrem decaimento, emitindo fótons.
e) fusão nuclear a frio, através de reação química de
hidrólise com liberação de energia.

Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma
iônica é consequência de esse elemento
a)

b)

c)

d)

Questão 05 - (ENEM/2017)
No ar que respiramos existem os chamados “gases inertes".
Trazem curiosos nomes gregos, que significam "o Novo", "o
Oculto", "o Inativo". E de fato são de tal modo inertes, tão
satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma
reação química, não se combinam com nenhum outro
elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser
observados durante séculos: só em 1962 um químico, depois
de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar “o
Estrangeiro” (o xenônio) a combinar-se fugazmente com o
flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que
lhe foi conferido o Prêmio Nobel.
LEVI, P. A tabela periódica.
Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994 (adaptado).

e)

GABARITO:
1) Gab: B
5) Gab: C

2) Gab: E
6) Gab: C

3) Gab: A

4) Gab: C

Comentário: A parte de atomística tem uma incidência baixa
na prova do ENEM.
Como a matéria está contemplada no programa do ENEM:

Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente
para o processo mencionado?
a)
b)
c)
d)
e)

apresentar baixa energia de ionização, o que
favorece a formação do íon e facilita sua ligação a
outros compostos.
possuir tendência de atuar em processos biológicos
mediados por cátions metálicos com cargas que
variam de +1 a +3.
possuir raio e carga relativamente próximos aos de
íons metálicos que atual nos processos biológicos,
causando interferência nesses processos.
apresentar raio iônico grande, permitindo que ele
cause interferência nos processos biológicos em
que, normalmente, íons menores participam.
apresentar carga +2, o que permite que ele cause
interferência nos processos biológicos em que,
normalmente, íons com cargas menores participam.

Densidade.
Condutância.
Eletronegatividade.
Estabilidade nuclear.
Temperatura de ebulição.
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Modelo corpuscular da matéria. Modelo atômico
de Dalton. Natureza elétrica da matéria: Modelo
Atômico de Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr.



Átomos e sua estrutura. Número atômico, número
de massa, isótopos, massa atômica.



Elementos químicos e Tabela Periódica. Reações
químicas.

