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Petróleo 

 

Questão 01 - (UNIRG TO)     

Análise feita pela Marinha e pela Petrobrás na massa de 

coloração escura que poluiu as praias do Nordeste apontou 

que se trata da substância de hidrocarboneto, conhecida 

como piche, que é um dos produtos da destilação do petróleo. 

Além do piche, outro produto não volátil também resultante 

da destilação fracionada do petróleo é o 

a) querosene. 

b) asfalto. 

c) diesel. 

d) óleo lubrificante. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 2     

DADOS QUE PODEM SER NECESSÀRIOS: 

 
 

Questão 02 - (UECE)     

As descobertas no pré-sal incluem-se entre as mais 

importantes em todo o mundo na última década. Essa 

província é composta por grandes acumulações de óleo leve, 

de excelente qualidade e com alto valor comercial. Uma 

realidade que coloca o Brasil em uma posição estratégica 

frente à grande demanda mundial de energia. O volume 

produzido por poço no pré-sal da Bacia de Santos está muito 

acima da média da indústria de óleo e gás: cerca de 36 mil 

barris de petróleo por dia, em média. No que diz respeito ao 

petróleo, é correto afirmar que 

a) se trata de um combustível fóssil correspondente a uma 

substância oleosa, cuja densidade é superior à da água 

e é inflamável. 

b) constitui uma mistura de hidrocarbonetos ‒moléculas 

de carbono e hidrogênio ‒ que se encontram em estado 

sólido, em temperatura e pressão ambientes. 

c) de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis ‒ ANP ‒, na composição 

química do petróleo, só existem carbono e hidrogênio. 

d) seus derivados são obtidos a partir do refino realizado 

por meio de processos químicos, como craqueamento, 

reforma, alquilação, hidrotratamento, entre outros. 

 

 

Questão 03 - (ENEM)     

O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de 

larga utilização como matéria-prima para uma grande 

variedade de produtos. É um óleo formado de várias 

substâncias de origem orgânica, em sua maioria 

hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas 

técnicas de separação para obtenção dos componentes 

comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a 

quantidade de frações comercializáveis, otimizando o 

produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de 

craqueamento. 

O que ocorre nesse processo? 

a) Transformação das frações do petróleo em outras 

moléculas menores. 

b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons 

entre as moléculas. 

c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização 

de diferentes solventes. 

d) Decantação das moléculas com diferentes massas 

molares pelo uso de centrífugas. 

e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em 

função de suas temperaturas de ebulição. 

 

Questão 04 - (IFMT)     

O craqueamento térmico é um processo químico que 

converte substâncias de determinada fração de menor 

interesse comercial em outras de uma fração mais rentável, 

baseando-se na quebra de moléculas de hidrocarbonetos de 

elevada massa molar. Neste processo, aplica-se elevadas 

pressão e temperaturas, sendo possível, por exemplo, 

transformar querosene em gasolina, conforme reação a 

seguir. 

C12H22    C8H18  +  2C2H2 

(FONSECA, M. R. M. da. Química. 1. ed. São Paulo; 2013). 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o fenômeno do 

craqueamento: 

a) a molécula reagente é quebrada, com formação de 

moléculas que não contêm oxigênio. 

b) durante o craqueamento ocorre a formação de 

moléculas maiores. 

c) não há alteração de substâncias. 

d) observa-se neste processo a entrada de átomos de 

oxigênio em moléculas dos produtos. 

e) ocorreu a formação de apenas um tipo de produto. 

 

Questão 05 - (Unievangélica GO)       

Nas plataformas petrolíferas extrai-se o petróleo bruto 

constituído de misturas de substâncias de massas molares 

elevadas. Nas refinarias, ocorre a quebra dessas moléculas 

em frações moleculares menores, usando-se um processo 

chamado craqueamento catalítico. 

Nesse processo, verifica-se que 

 

→
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a) usa-se catalisador para aumentar a quantidade de 

rompimentos e formações de ligações em menor tempo. 

b) as moléculas maiores são fracionadas, rompendo as 

forças interativas das moléculas e liberando grande 

quantidade de energia. 

c) as frações menores podem ter uma relativa quantidade 

de resíduos impuros provenientes do catalisador. 

d) para o país, esse processo não é muito lucrativo, pois 

apesar da produção de compostos utilizáveis, se 

consome uma grande quantidade de catalisador. 

 

Questão 06 - (UCB DF)     

Uma das discussões ambientais atuais está ligada à matriz 

energética mundial. Atualmente o petróleo é uma das 

grandes fontes de energia para a humanidade, mas a 

combustão dos respectivos produtos acarretou o crescimento 

exacerbado da concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera. Acerca da química do petróleo, bem como das 

propriedades químicas e físicas da combustão, assinale a 

alternativa correta. 

a) A gasolina, um dos produtos da destilação fracionada 

do petróleo, é uma substância utilizada como 

combustível. 

b) A combustão do diesel é um fenômeno físico 

exotérmico. 

c) A combustão de um material como a gasolina é um 

exemplo de reação química exotérmica. 

d) O aumento da concentração de dióxido de carbono pode 

ser facilmente e rapidamente revertido pelo homem, 

bastando a utilização de maior quantidade de energia de 

fontes hidrelétrica e nuclear. 

e) O efeito estufa é um fenômeno nocivo à manutenção da 

vida no planeta. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 7     

O fenômeno da chuva ácida está relacionado ao aumento da 

poluição em regiões industrializadas. Os agentes poluentes 

são distribuídos pelos ventos, causando danos à saúde 

humana e ao meio ambiente. 

Gases gerados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas 

reagem com o vapor de água existente na atmosfera, 

formando compostos ácidos que se acumulam em nuvens, 

ocorrendo, assim, a condensação, da mesma forma como são 

originadas as chuvas comuns. 

Um desses gases, o , é proveniente da combustão do 

enxofre, impureza presente em combustíveis fósseis, como o 

carvão e derivados do petróleo. Ele leva à formação do ácido 

sulfúrico. 

O esquema ilustra esse processo. 

 
 

Questão 07 - (ETEC SP)     

Uma forma de atenuar o fenômeno descrito seria a retirada 

do enxofre dos combustíveis derivados do petróleo, como o 

diesel e o óleo combustível. 

Esses dois combustíveis são obtidos do petróleo por 

a) filtração. 

b) sublimação. 

c) decantação. 

d) fusão fracionada. 

e) destilação fracionada. 

 

Questão 08 - (IFSC)     

"A Petrobras bateu mais um recorde mensal na extração de 

petróleo na camada do Pré-Sal. Em julho, a produção 

operada pela empresa chegou a 798 mil barris por dia (bpd), 

6,9% acima do recorde histórico batido no mês anterior. No 

dia 8 de julho, também foi atingido recorde de produção: 

foram produzidos 865 mil barris por dia (bpd). Essa 

produção não inclui a extração de gás natural." 

(Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/ 

pre-sal-novo-recorde-na-producao-de-petroleo-mensal) 

Com base no assunto da notícia acima, assinale a alternativa 

CORRETA. 

a) O gás natural é uma mistura de gases, sendo que o 

principal constituinte é o metano, de fórmula molecular 

CH4.  

b) O petróleo é utilizado somente para a produção de 

combustíveis e poderia ser totalmente substituído pelo 

etanol, menos poluente.  

c) A camada do Pré-Sal se encontra normalmente próxima 

a vulcões onde, há milhares de anos, o petróleo se 

originou a partir de substâncias inorgânicas.  

d) As substâncias que compõem o petróleo são 

hidrocarbonetos como: ácidos graxos, éteres e aldeídos.  

e) As diferentes frações do petróleo são separadas em uma 

coluna de destilação, onde as moléculas menores como 

benzeno e octano são retiradas no topo e as moléculas 

maiores como etano e propano são retiradas na base da 

coluna. 

 

Questão 09 - (Mackenzie SP)     

A destilação fracionada é um processo de separação no qual 

se utiliza uma coluna de fracionamento, separando-se 

diversos componentes de uma mistura homogênea, que 

apresentam diferentes pontos de ebulição. Nesse processo, a 

mistura é aquecida e os componentes com menor ponto de 

ebulição são separados primeiramente pelo topo da coluna. 

Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos 

hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como está 

representado na figura abaixo. 

 
 

2SO
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Assim, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de 

petróleo bruto os produtos recolhidos em I, II, III e IV são, 

respectivamente, 

a) gás de cozinha, asfalto, gasolina e óleo diesel. 

b) gás de cozinha, gasolina, óleo diesel e asfalto. 

c) asfalto, gás de cozinha, gasolina e óleo diesel. 

d) asfalto, gasolina, gás de cozinha e óleo diesel. 

e) gasolina, gás de cozinha, óleo diesel e asfalto. 

 

Questão 10 - (UCS RS)     

O Pré-Sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 

quilômetros entre os Estados de Santa Catarina e do Espírito 

Santo, abaixo do leito do mar, e engloba três bacias 

sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos). O petróleo 

encontrado nessa área está a profundidades que superam os 

7.000 metros, abaixo de uma extensa camada de sal que 

conserva sua qualidade. A meta da Petrobras é alcançar, em 

2017, uma produção diária superior a um milhão de barris de 

óleo nas áreas em que opera. 

Disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/117228_ 

PRE+SAL+UM+BILHETE+PREMIADO>. Acesso em: 2 

mar. 15. (Adaptado.) 

Em relação ao petróleo e aos seus derivados, assinale a 

alternativa correta. 

a) A refinação do petróleo é a separação de uma mistura 

complexa de hidrocarbonetos em misturas mais 

simples, com um menor número de componentes, 

denominadas frações do petróleo. Essa separação é 

realizada por meio de um processo físico denominado 

destilação simples. 

b) Os antidetonantes são substâncias químicas que, ao 

serem misturadas à gasolina, aumentam sua resistência 

à compressão e consequentemente o índice de 

octanagem. 

c) O craqueamento do petróleo permite transformar 

hidrocarbonetos aromáticos em hidrocarbonetos de 

cadeia normal, contendo em geral o mesmo número de 

átomos de carbono, por meio de aquecimento e 

catalisadores apropriados. 

d) A gasolina é composta por uma mistura de alcanos, que 

são substâncias químicas polares e que apresentam alta 

solubilidade em etanol. 

e) A combustão completa do butano, um dos principais 

constituintes do gás natural, é um exemplo de reação de 

oxirredução, na qual o hidrocarboneto é o agente 

oxidante e o gás oxigênio presente no ar atmosférico é 

o agente redutor. 

 

Questão 11 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto. 

01. A reação abaixo é um exemplo de isomerização de 

alcanos. 

C12H26  C10H22 + C2H4 

02. Tanto o xisto betuminoso quanto o petróleo podem ser 

usados na produção de gasolina, óleo diesel e gás 

liquefeito. 

04. O octano e o isooctano apresentam entre si isomeria 

plana, e o isooctano possui maior octanagem do que o 

octano. 

08. A reforma catalítica de alcanos produz compostos 

aromáticos e libera gás hidrogênio. 

16. O querosene é uma mistura de hidrocarbonetos obtida 

por meio da destilação fracionada do petróleo bruto. 

 

Questão 12 - (UEFS BA)     

 
FELTRE, Ricardo. Química. São Paulo: Moderna, v. 3, 2010, p. 

58. 

Após a extração, o petróleo é transportado até as regiões 

consumidoras, por meio de oleodutos ou de superpetroleiros, 

navios gigantescos que deslocam até 750mil toneladas de 

óleo. Nas refinarias, o petróleo cru é tratado e refinado, 

inicialmente, por meio de processos de destilação fracionada, 

à pressão atmosférica e à pressão reduzida, como ilustrado 

na figura. 

A análise das torres de destilação e das frações coletadas 

durante esse processo de refino e com base nos 

conhecimentos de Química, é correto concluir: 

a) Durante a destilação fracionada, nos pratos da coluna 

de destilação, o líquido condensado tem maior 

concentração de hidrocarbonetos de menor pressão de 

vapor, quando comparado ao líquido no prato superior. 

b) Os produtos de massa molar maior são coletados no 

topo da coluna de destilação fracionada. 

c) Os principais hidrocarbonetos existentes na gasolina e 

no óleo diesel são encontrados em grande concentração 

nos óleos combustíveis. 

d) Óleos lubrificantes destilam a temperaturas mais altas 

do que a do resíduo pesado, quando no interior da 

coluna de destilação, à pressão reduzida. 

e) À pressão reduzida, as temperaturas de ebulição dos 

óleos lubrificantes são maiores do que à pressão 

atmosférica. 

 

Questão 13 - (UFT TO)     

As reações abaixo representam processos comuns na 

indústria do petróleo e são responsáveis pela formação de 

produtos de maior interesse comercial. 

I.  

II.  

III.  

 


⎯⎯⎯ →⎯

rcatalisado

42188
rcatalisado

1210 HC  HC  HC +⎯⎯⎯ →⎯
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As reações acima representam, respectivamente: 

a) craqueamento, isomerização, reforma 

b) reforma, isomerização, craqueamento 

c) craqueamento, reforma, isomerização 

d) isomerização, craqueamento, reforma 

e) isomerização, reforma, craqueamento 

 

Questão 14 - (UFRN)     

O Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do 

Brasil em terra. O petróleo bruto é processado nas refinarias 

para separar seus componentes por destilação fracionada. 

Esse processo é baseado nas diferenças das temperaturas de 

ebulição das substâncias relativamente próximas. A figura 

abaixo representa o esquema de uma torre de destilação 

fracionada para o refinamento do petróleo bruto. Nela, os 

números de 1 a 4 indicam as seções nas quais as frações do 

destilado são obtidas. Na tabela ao lado da figura, são 

apresentadas características de algumas das frações obtidas 

na destilação fracionada do petróleo bruto. 

 

 

 
 

Para a análise da qualidade da destilação, um técnico deve 

coletar uma amostra de querosene na torre de destilação. 

Essa amostra deve ser coletada  

a) na Seção 3.  

b) na Seção 2.  

c) na Seção 1.  

d) na Seção 4. 

 

Questão 15 - (UEFS BA)     

Os bombardeios no Oriente Médio deverão ser um fator de 

pressão sobre o preço internacional do petróleo. No Brasil, o 

conflito entre o Hamas e Israel, que já atinge Tel-Aviv e 

Jerusalém, deverá pesar no caixa da Estatal Brasileira de 

Petróleo. A empresa recorrerá à compra de petróleo com 

predominância de hidrocarbonetos aromáticos com objetivo 

de suprir a necessidade crescente de gasolina para o 

consumo. Já o petróleo leve, parafínico, produzido no 

Nordeste brasileiro, fornece gasolina de baixa octanagem de 

faixa de ebulição entre 35ºC a 140ºC, e de óleo diesel, na 

faixa de ebulição entre 250ºC a 360ºC. O petróleo naftênico, 

produzido na Bacia de Campos produz nafta, matéria-prima 

para a petroquímica, na faixa de ebulição entre 147ºC a 

187ºC. Entretanto, o óleo aromático tem preço maior que o 

nacional. 

 

De acordo com essas considerações, é correto afirmar: 

 

a) O craqueamento pirolítico transforma frações mais 

pesadas de gasolina em gás natural. 

b) O petróleo do Brasil possui menor densidade do que o 

do Oriente Médio e é pobre em hidrocarbonetos 

aromáticos condensados. 

c) A nafta, produto usado pela petroquímica para produção 

de eteno e outros hidrocarbonetos, é separada do 

petróleo por destilação fracionada a vácuo. 

d) O petróleo leve apresenta frações com menor 

percentagem em alcanos de massas molares menores, 

quando comparado ao petróleo aromático. 

e) A reforma catalítica utilizada para melhorar octanagem 

de gasolina transforma hidrocarbonetos de cadeias 

carbônicas ramificadas cíclicas e aromáticas em 

hidrocarbonetos de cadeias não ramificadas e abertas. 

 

GABARITO:   

1) Gab: B 

2) Gab: D 

3) Gab: A 

4) Gab: A 

5) Gab: A 

6) Gab: C 

7) Gab: E 

8) Gab: A 

9) Gab: C 

10) Gab: B 

11) Gab: 30 

12) Gab: A 

13) Gab: A 

14) Gab: A 

15) Gab: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 

Bons estudos!!! 

#fiqueemcasa 

 


