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Questão 01 - (ENEM/2017)
Na Idade Média, para elaborar
preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as
coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época,
essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos
raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com
a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas
espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores
quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica
essa prática se baseia na
a)
volatilização das substâncias de interesse.
b) polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar.
c)
solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho.
d) oxidação do óleo oxigênio produzido na fotossíntese.
e)
liberação das moléculas de óleo durante o processo de
fotossíntese.
Questão 02 - (ENEM/2017) O diclorodifeniltricloroetano (DDT) é o
mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados,
tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o
combate aos mosquitos vetores da malária e do tifo. Trata-se de um
inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas, em
longo prazo, tem efeitos prejudiciais à saúde humana.O DDT
apresenta toxicidade e característica lipossolúvel.
D'AMATO, C.; TORRES, J. P. M.; MALM, O. DDT
(diclorodifeniltricloroetano):
toxicidade e contaminação ambiental - uma revisão. Química
Nova, n. 6, 2002 (adaptado).
Nos animais, esse composto acumula-se, preferencialmente, no
tecido
a)
ósseo.
b) adiposo.
c)
nervoso.
d) epitelial.
e)
muscular.
Questão 03 - (ENEM/2017)
A absorção e o transporte de
substância tóxicas em sistemas vivos dependem da facilidade com
que estas se difundem através das membranas das células. Por
apresentar propriedades químicas similares, testes laboratoriais
empregam o octan-1-ol como modelo da atividade das membranas.
A substância a ser testada é adicionada a uma mistura bifásica do
octan-1-ol com água, que é agitada e, ao final, é medido o
coeficiente de partição octan-1-ol:água (Koa):
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em que Coct é a concentração da substância na fase do octan-1-ol, e
Ca a concentração da substância na fase aquosa.
Foram avaliados cinco poluentes de sistemas aquáticos: benzeno,
butano, éter dietílico, fluorobutano e metanol. O poluente que
apresentou Koa tendendo a zero é o
a)
éter dietílico.
b) fluorobutano.
c)
benzeno.
d) metanol.
e)
butano.
Questão 04 - (ENEM/2016) Em sua formulação, o spray de pimenta
contém porcentagens variadas de oleorresina de Capsicum, cujo
princípio ativo é a capsaicina, e um solvente (um álcool como etanol
ou isopropanol). Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias,
a capsaicina causa um efeito inflamatório que gerar uma sensação de
dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é
desencadeado pela liberação de neuropeptídios das terminações
nervosas.
Como funciona o gás de pimenta.
Disponível em: http://pessoas.hsw.uol.com.br.
Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado).

Quando uma pessoa é atingida com o spray de pimenta nos olhos ou
na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz porque a
a)
reação entre etanol e água libera calor, intensificando o
ardor.
b) solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa,
dificultando a sua remoção.
c)
permeabilidade da água na pele é muito alta, não
permitindo a remoção do princípio ativo.
d) solubilização do óleo em água causa um maior
espalhamento além das áreas atingidas.
e)
ardência faz evaporar rapidamente a água, não
permitindo que haja contato entre o óleo e o solvente.
Questão 05 - (ENEM/2016) O carvão ativado é um material que
possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a
remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno.
Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse
fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares
entre a superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno (adsorvato,
substância adsorvida).
No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida
ocorre a formação de:
a)
Ligações dissulfeto.
b) Ligações covalentes.
c)
Ligações de hidrogênio.
d) Interações dipolo induzido – dipolo induzido.
e)
Interações dipolo permanente – dipolo permanente.
Questão 06 - (ENEM/2016)
A lipofilia é um dos fatores
fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau
de afinidade que a substância tem com ambientes apolares,
podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição.

NOGUEIRA, L. J., MONTANARI. C. A.; DONNICI, C. L.
Histórico da evolução e a importância da lipofilia: de
Hipócrates e Galeno a
Paracelsus e as contribuições de Overton e de Hansch.
Revista Virtual de Química. n.3. 2009 (adaptado).
Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias
dos compostos 1 e 2 são, respectivamente,
a)
menor e menor que a lipofilia da testosterona.
b) menor e maior que a lipofilia da testosterona.
c)
maior e menor que a lipofilia da testosterona.
d) maior e maior que a lipofilia da testosterona.
e)
menor e igual à lipofilia da testosterona.
Questão 07 - (ENEM/2016) Para lavar e refrescar o ambiente, que
estava a 40 ºC, 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.

alexquimica.blog

Questão 08 - (ENEM/2016) O quadro apresenta alguns exemplos
de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de
transporte.

Com base nas informações apresentadas no quadro, quais são as
duas propriedades que podem ser empregadas tecnicamente para
verificar se uma amostra de diesel comercial está ou não adulterada
com óleo vegetal?
a)
Densidade e viscosidade.
b) Teor de enxofre e densidade.
c)
Viscosidade e teor de enxofre.
d) Viscosidade e poder calorífico.
e)
Poder calorífico e teor de enxofre.

São combustíveis líquidos à temperatura ambiente de 25 ºC:
a)
Butano, etanol e metano.
b) Etanol, metanol e octano.
c)
Metano, metanol e octano.
d) Metanol e metano.
e)
Octano e butano.

Questão 12 - (ENEM/2016) O descarte do óleo de cozinha na rede
de esgotos gera diversos problemas ambientais. Pode-se destacar a
contaminação dos cursos-d’água, que tem como uma das
consequências a formação de uma película de óleo na superfície,
causando danos à fauna aquática, por dificultar as trocas gasosas,
além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico.
Disponível em: http://revistagalileu.globo.com.
Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).
Qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionada aos
problemas ambientais citados?
a)
Alta miscibilidade em água.
b) Alta reatividade com a água.
c)
Baixa densidade em relação à água.
d) Baixa viscosidade em relação à água.
e)
Alto ponto de ebulição em relação à água.

Questão 09 - (ENEM/2016)
Adicionar quantidades de álcool à
gasolina, diferentes daquelas determinadas pela legislação, é uma
das formas de adulterá-la. Um teste simples para aferir a quantidade
de álcool presente na mistura consiste em adicionar uma solução
salina aquosa à amostra de gasolina sob análise. Essa metodologia de
análise pode ser usada porque o(a)
a)
água da solução salina interage com a gasolina da
mistura, formando duas fases, uma delas de álcool puro.
b) álcool contido na gasolina interage com a solução salina,
formando duas fases, uma delas de gasolina pura.
c)
gasolina da mistura sob análise interage com a solução
salina, formando duas fases, uma delas de álcool puro.
d) água da solução salina interage com o álcool da mistura,
formando duas fases, uma delas de gasolina com sal.
e)
álcool contido na gasolina interage com o sal da solução
salina, formando duas fases, uma delas de gasolina mais
água.

Questão 13 - (ENEM/2015)
Pesticidas são substâncias utilizadas
para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação
em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são
arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos
peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se
acumularem. A característica desses compostos, responsável pelo
processo descrito no texto, é o(a)
a)
baixa polaridade.
b) baixa massa molecular.
c)
ocorrência de halogênios.
d) tamanho pequeno das moléculas.
e)
presença de hidroxilas nas cadeias.

Questão 10 - (ENEM/2016) A crescente produção industrial lança
ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas pela
passagem do ar contaminado em tanques para filtração por
materiais porosos, ou para dissolução em água ou solventes
orgânicos de baixa polaridade, ou para neutralização em soluções
ácidas ou básicas. Um dos poluentes mais tóxicos liberados na
atmosfera pela atividade industrial é a 2,3,7,8-tetraclorodioxina.

Questão 14 - (ENEM/2014) Um método para determinação do teor
de etanol na gasolina consiste em mistura volumes conhecidos de
água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e
aguardar um período de tempo, medem-se os volumes das duas
fases imiscíveis que são obtidas: uma orgânica e outra aquosa. O
etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível
com a água. Para explicar o comportamento do etanol antes e depois
da adição de água, é necessário conhecer
a)
a densidade dos líquidos.
b) o tamanho das moléculas.
c)
o ponto de ebulição dos líquidos.
d) os átomos presentes nas moléculas.
e)
o tipo de interação entre as moléculas.

Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de
tanques contendo
a)
hexano.
b) metanol.
c)
água destilada.
d) ácido clorídrico aquoso.
e)
hidróxido de amônio aquoso.
Questão 11 - (ENEM/2016)
Combustíveis automotivos têm sido
adulterados pela adição de substâncias ou materiais de baixo valor
comercial. Esse tipo de contravenção pode danificar os motores,
aumentar o consumo de combustível e prejudicar o meio ambiente.
Vários testes laboratoriais podem ser utilizados para identificar se
um combustível está ou não adulterado. A legislação brasileira
estabelece que o diesel, obtido do petróleo, contenha certa
quantidade de biodiesel. O quadro apresenta valores de quatro
propriedades do diesel, do biodiesel e do óleo vegetal, um material
comumente utilizado como adulterante.

Questão 15 - (ENEM/2013) As fraldas descartáveis que contêm o
polímero poliacrilato de sódio (1) são mais eficientes na retenção de
água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de
celulose (2).

A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de
pano, deve-se às
a)
interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e
a água, em relação as ligações de hidrogênio entre a
celulose e as moléculas de água.
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b)

c)

d)

e)

interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as
moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio
entre a celulose e as moléculas de água.
ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a
água, em relação às interações íon-dipolo entre a
celulose e as moléculas de água.
ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e
as moléculas de água, em relação às interações dipolo
induzido-dipolo induzido entre a celulose e as moléculas
de água.
interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as
moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio
entre a celulose e as moléculas de água.

A molécula do 2,3,7,8-TCDD é popularmente conhecida pelo nome
‘dioxina’, sendo a mais tóxica dos 75 isômeros de compostos
clorados de dibenzo-p-dioxina existentes.
FADINI, P. S.; FADINI, A. A. B. Lixo: desafios e compromissos.
Cadernos Temáticos de
Química Nova na Escola, São Paulo, n. 1, maio 2001 (adaptado).
Com base no texto e na estrutura apresentada, as propriedades
químicas das dioxinas que permitem sua bioacumulação nos
organismos estão relacionadas ao seu caráter
a)
básico, pois a eliminação de materiais alcalinos é mais
lenta do que a dos ácidos.
b) ácido, pois a eliminação de materiais ácidos é mais lenta
do que a dos alcalinos.
c)
redutor, pois a eliminação de materiais redutores é mais
lenta do que a dos oxidantes.
d) lipofílico, pois a eliminação de materiais lipossolúveis é
mais lenta do que a dos hidrossolúveis.
e)
hidrofílico, pois a eliminação de materiais hidrosolúveis é
mais lenta do que a dos lipossolúveis.

Questão 16 - (ENEM/2012) Em uma planície, ocorreu um acidente
ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade
de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à
temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma
quantidade apropriada de uma solução de para-dodecilbenzenossulfonato de sódio, um agente tensoativo sintético, para
diminuir os impactos desse acidente. Essa intervenção produz
resultados positivos para o ambiente porque
a) promove uma reação de substituição no hidrocarboneto,
tornando-o menos letal ao ambiente.
b) a hidrólise do para-dodecil-benzenossulfonato de sódio
produz energia térmica suficiente para vaporizar o
hidrocarboneto.
c)
a mistura desses reagentes provoca a combustão do
hidrocarboneto, o que diminui a quantidade dessa
substância na natureza.
d) a solução de para-dodecil-benzenossulfonato possibilita a
solubilização do hidrocarboneto.
e) o reagente adicionado provoca uma solidificação do
hidrocarboneto, o que facilita sua retirada do ambiente.

Questão 19 - (ENEM/2008) A China comprometeu-se a indenizar a
Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria
petroquímica chinesa no rio Songhua, um afluente do rio Amur, que
faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência
Federal de Recursos de Água da Rússia garantiu que o benzeno não
chegará aos dutos de água potável, mas pediu à população que
fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus
afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de
toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz
absorvente de benzeno.
Internet: <jbonline.terra.com.br> (com adaptações).
Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos
danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que
a) o carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o
benzeno, eliminando-o.
b) o benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é
necessário que esta seja fervida.
c) a orientação para se evitar a pesca deve-se à necessidade
de preservação dos peixes.
d) o benzeno não contaminaria os dutos de água potável,
porque seria decantado naturalmente no fundo do rio.
e) a poluição causada pelo derramamento de benzeno da
indústria chinesa ficaria restrita ao rio Songhua.

Questão 17 - (ENEM/2011)
No processo de industrialização da
mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida
uma massa orgânica, conhecida como torta de mamona. Esta massa
tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como
complemento em rações animais devido a seu elevado valor
proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e
alergênicos diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta
possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo
de descontaminação.
Revista Química Nova na Escola. V. 32, no 1, 2010 (adaptado).
A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas, que
inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona, é a
a)
lipofilia
b) hidrofilia
c)
hipocromia.
d) cromatofilia
e)
hiperpolarização.

Questão 20 - (ENEM/2017)
A ozonólise, reação utilizada na
indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada
em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas
ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com o ozônio (O 3),
em presença de água e zinco metálico, e a reação produz aldeídos
e/ou cetona, dependendo do grau de substituição da ligação dupla.
Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações
duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como
mostra o esquema.

Questão 18 - (ENEM/2010) Vários materiais, quando queimados,
podem levar à formação de dioxinas, um compostos do grupo dos
organoclorados. Mesmo quando a queima ocorre em incineradores,
há liberação de substâncias derivadas da dioxina no meio ambiente.
Tais compostos são produzidos em baixas concentrações, como
resíduos da queima de matéria orgânica em presença de produtos
que contenham cloro. Como consequência de seu amplo
espalhamento no meio ambiente, bem como de suas propriedades
estruturais, as dioxinas sofrem magnificação trófica na cadeia
alimentar. Mais de 90% da exposição humana às dioxinas é atribuída
aos alimentos contaminados ingeridos. A estrutura típica de uma
dioxina está apresentada a seguir:

Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprop-1-eno:

MARTINO, A. Química, a ciência global. Goiânia: Editora W, 2014
Quais são os produtos formados nessa reação?
a)
Benzaldeído e propanona.
b) Propanal e benzaldeído.
c)
2-fenil-etanal e metanal.
d) Benzeno e propanona.
e)
Benzaldeído e etanal.
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Questão 21 - (ENEM/2017) O trinitrotolueno (TNT) é um poderoso
explosivo obtido a partir da reação de nitração do tolueno, como
esquematizado.

em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra
simplificadamente esse processo.
OH

O

eletrólise
+ 2 CO2
KOH
metanol

AZEVEDO, D. C.; GOULART, M. O. F. Estereosseletividade em reações
eletródicas.
Química Nova, n. 2, 1997 (adaptado).
Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise
do ácido 3,3-dimetil-butanoico é o
a)
2,2,7,7-tetrametil-octano.
b) 3,3,4,4-tetrametil-hexano.
c)
2,2,5,5-tetrametil-hexano.
d) 3,3,6,6-tetrametil-octano.
e)
2,2,4,4-tetrametil-hexano.

A síntese do TNT é um exemplo de reação de
a)
neutralização.
b) desidratação.
c)
substituição.
d) eliminação.
e)
oxidação.
Questão 22 - (ENEM/2017)
A maioria dos alimentos contém
substâncias orgânicas, que possuem grupos funcionais e/ou ligações
duplas, que podem ser alteradas pelo contato com o ar atmosférico,
resultando na mudança do sabor, aroma e aspecto do alimento,
podendo também produzir substâncias tóxicas ao organismo. Essas
alterações são conhecidas como rancificação do alimento. Essas
modificações são resultantes de ocorrência de reações de
a)
oxidação.
b) hidratação.
c)
neutralização.
d) hidrogenação.
e)
tautomerização.

GABARITO:
1) Gab: A
2) Gab: B
3) Gab: D
4) Gab: B
5) Gab: D
6) Gab: D
7) Gab: B
8) Gab: B
9) Gab: B
10) Gab: A
11) Gab: A
12) Gab: C
13) Gab: A
14) Gab: E
15) Gab: E
16) Gab: D
17) Gab: B
18) Gab: D
19) Gab: B
20) Gab: A
21) Gab: C
22) Gab: A
23) Gab: A
24) Gab: A
25) Gab: C

Questão 23 - (ENEM/2016) Nucleófilos (Nu–) são bases de Lewis
que reagem com haletos de alquila, por meio de uma reação
chamada substituição nucleofílica (S N), como mostrado no esquema:
R–X + Nu–  R–Nu + X– (R = grupo alquila e X = halogênio)
A reação de SN entre metóxido de sódio (Nu– = CH3O–) e brometo de
metila fornece um composto orgânico pertencente à função
a)
éter.
b) éster.
c)
álcool.
d) haleto.
e)
hidrocarboneto.
Questão 24 - (ENEM/2015)
O permanganato de potássio (KMnO 4) é um agente
oxidante forte muito empregado tanto em nível laboratorial
quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal,
como o 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o KMnO4 é
utilizado para a produção de ácidos carboxílicos.

1-fenil-1-propeno
Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado, em
solução aquosa de KMnO4, são:
a)
Ácido benzoico e ácido etanoico.
b) Ácido benzoico e ácido propanoico.
c)
Ácido etanoico e ácido 2-feniletanoico.
d) Ácido 2-feniletanoico e ácido metanoico.
e)
Ácido 2-feniletanoico e ácido propanoico.
Questão 25 - (ENEM/2015)
Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por
descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como
eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de
hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais
podem ser empregados como fontes alternativas de energia,
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