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Questão 01 - (ENEM/2019)     
O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do 

solo usando compostos inorgânicos, sendo o mais usado o calcário 
dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio (CaCO3) e 
carbonato de magnésio (MgCO3). Além de aumentarem o pH do 
solo, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes 
importantes para os vegetais. 
Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do 
solo, pois 
a) são óxidos inorgânicos. 
b) são fontes de oxigênio. 
c) o ânion reage com a água. 
d) são substâncias anfóteras. 
e) os cátions reagem com a água. 

 
Questão 02 - (ENEM/2018)     

O sulfato de bário (BaSO4) é mundialmente utilizado na forma 
de suspensão como contraste em radiografias de esôfago, estômago 
e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio 
aquoso estabelece o seguinte equilíbrio: 

BaSO4 (s)    Ba2+(aq) + SO4
2–(aq) 

Por causa da toxicidade do bário (Ba2+), é desejado que o 
contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas 
fezes. A eventual absorção de íons Ba2+, porém, pode levar a 
reações adversas ainda nas primeiras horas após sua administração, 
como vômito, cólicas, diarreia, tremores, crises convulsivas e até 
mesmo a morte. 

PEREIRA, L. F. Entenda o caso da intoxicação por Celobar®. 
Disponível em: www.unifesp.br. 

Acesso em: 20 nov. 2013 (adaptado). 
Para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, 
deve-se preparar essas suspensão em 
a) água destilada. 
b) soro fisiológico. 
c) solução de cloreto de bário, BaCl2. 
d) solução de sulfato de bário, BaSO4. 
e) solução de sulfato de potássio, K2SO4. 

 
Questão 03 - (ENEM/2018)     

O suco de repolho-roxo pode ser utilizado como indicador 
ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um 
pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final 
com a escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a 
seguir. 

 
Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o 
pH da soliva humana e do suco gástrico, têm-se, respectivamente, 
as cores 
a) vermelha e vermelha. 
b) vermelha e azul. 
c) rosa e roxa. 
d) roxa e amarela. 
e) roxa e vermelha. 

 
Questão 04 - (ENEM/2018)     

O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de química de 
1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese 
da amônia (NH3). Em seu discurso de premiação, Haber justificou 
a importância do feito dizendo que: 

“Desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que 
um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o 
aumento das safras de alimentos; entretanto, também se sabia que 
as plantas não podem absorver o nitrogênio em sua fórmula 
simples, que é o principal constituinte da atmosfera. Elas precisam 
que o nitrogênio seja combinado […] para poderem assimilá-lo. 

Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do 
nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os 
produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares 
distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio 
ligado não retorne à terra da qual foi retirado. 

Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer 
o solo com nitrogênio ligado. […] A demanda por nitrogênio, tal 
como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se 
tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, 
fertilizam o solo que cultivam. 

Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando 
o suprimento de nitrogênio do salitre que a natureza tinha 
depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando o 
rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses 
depósitos, ficou claro que em meados do século atual uma 
emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química 
encontrasse uma saída.” 

HABER, F. The Synthesis of Ammonia from its Elements. 
Disponível em: www.nobelprize.org. Acesso em: 13 jul. 2013 

(adaptado). 
De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria 
provocado o desequilíbrio no “balanço do nitrogênio ligado”? 
a) O esgotamento das reservas de salitre no Chile. 
b) O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral. 
c) A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas. 
d) A intensificação no fluxo de pessoas do campo para as 

cidades. 
e) A necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio 

disponíveis no solo. 
 
Questão 05 - (ENEM/2018)     

O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua 
fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria 
orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. 
Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a 
planta, mas para muitos organismos como as bactérias 
responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O 
alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe 
a expansão de suas paredes, com isso, a planta não cresce 
adequadamente. Para promover benefícios para a produção 
agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário 
(CaCO3). 

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. Elementos da natureza e propriedades dos 
solos. 
Essa remediação promove no solo o(a) 
a) diminuição do pH, deixando-o fértil. 
b) solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela 

chuva. 
c) interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma 

liga metálica. 
d) reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, 

formando alumínio metálico. 
e) aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio 

menos disponíveis. 
 
Questão 06 - (ENEM/2018)     

O aproveitamento integral e racional das matérias-primas 
lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos 
industriais, tais como o de combustíveis, mediante a produção de 
bioetanol de segunda geração. Este processo requer um tratamento 
prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais 
diluídos. No pré-tratamento de material lignocelulósico por via 
ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico, que foi 
preparada diluindo-se 2 000 vezes uma solução de ácido sulfúrico, 

de concentração igual a 98 , ocorrendo dissociação total do 
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ácido na solução diluída. O quadro apresenta os valores 
aproximados de logaritmos decimais. 

 
Disponível em: www.cgee.org.br. 

Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado). 

Sabendo-se que as massas molares, em , dos elementos H, O 

e S são, respectivamente, iguais a 1, 16 e 32, qual é o pH da solução 
diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito? 
a) 2,6 
b) 3,0 
c) 3,2 
d) 3,3 
e) 3,6 

 
Questão 07 - (ENEM/2017)     

Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por 
processo de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. 
Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica (pKa = 6,0) que 
permite que este composto seja isolado da serragem dos ipês por 
extração com solução adequada, seguida de filtração simples. 
Considere que pKa = –log Ka, em que Ka é a constante ácida da 
reação de ionização do lapachol. 

 
COSTA, P. R. R. et al. Ácidos e bases em química orgânica. 

Porto Alegre: Bookman, 2005 (adaptado). 
Qual solução deve ser usada para extração do lapachol da serragem 
do ipê com maior eficiência? 
a) Solução de Na2CO3 para formar um sal de lapachol. 
b) Solução-tampão ácido acético/acetato de sódio (pH = 4,5). 
c) Solução de NaCl a fim de aumentar a força iônica do meio. 
d) Solução de Na2SO4 para formar um par iônico com lapachol. 
e) Solução de HCl a fim de extraí-lo por meio de reação ácido-

base. 
 
Questão 08 - (ENEM/2017)     

Alguns profissionais burlam a fiscalização quando adicionam 
quantidades controladas de solução aquosa de hidróxido de sódio 
a tambores de leite de validade vencida. Assim que o teor de 
acidez, em termos de ácido lático, encontra-se na faixa permitida 
pela legislação, o leite adulterado passa a ser comercializado. A 
reação entre o hidróxido de sódio e o ácido lático pode ser 
representada pela equação química: 

CH3CH(OH)COOH (aq) + NaOH (aq)    CH3CH(OH)COONa (aq) 
+ H2O(l) 

A consequencia dessa adulteração é o(a) 
a) aumento do pH do leite. 
b) diluição significativa do leite. 
c) precipitação do lactato de sódio. 
d) diminuição da concetração de sais. 
e) aumento da concentração dos íons H+. 

 
Questão 09 - (ENEM/2016)     

Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados 
para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão 
completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e 
provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, 
esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa 
contendo uma substância adequada.  
Considere as informações das substâncias listadas no quadro. 

 

 
Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover 
com maior eficiência os gases poluentes é o(a) 
a) fenol. 
b) piridina. 
c) metilamina. 
d) hidrogenofosfato de potássio. 
e) hidrogenosulfato de potássio. 

 
Questão 10 - (ENEM/2016)     

A água consumida na maioria das cidades brasileiras é obtida 
pelo tratamento da água de mananciais. A parte inicial do 
tratamento consiste no peneiramento e sedimentação de partículas 
maiores. Na etapa seguinte, dissolvem-se na água carbonato de 
sódio e, em seguida, sulfato de alumínio. O resultado é a 
precipitação de hidróxido de alumínio, que é pouco solúvel em 
água, o qual leva consigo as partículas poluentes menores. 
Posteriormente, a água passa por um processo de desinfecção e, 
finalmente, é disponibilizada para o consumo. 
No processo descrito, a precipitação de hidróxido de alumínio é 
viabilizada porque 
a) a dissolução do alumínio resfria a solução. 
b) o excesso de sódio impossibilita sua solubilização. 
c) a oxidação provocada pelo sulfato produz hidroxilas. 
d) as partículas contaminantes menores atraem essa substância. 
e) o equilíbrio químico do carbonato em água torna o meio 

alcalino. 
 
Questão 11 - (ENEM/2016)     

As águas dos oceanos apresentam uma alta concentração de 
íons e pH entre 8,0 e 8,3. Dentre esses íons estão em equilíbrio as 
espécies carbonato (CO3

2–) e bicarbonato (HCO3
–), representado 

pela equação química: 
HCO3

– (aq)  CO3
2– (aq) + H+ (aq) 

As águas dos rios, ao contrário, apresentam concentrações 
muito baixas de íons e substâncias básicas, com um pH em torno 
de 6. A alteração significativa do pH das águas dos rios e oceanos 
pode mudar suas composições químicas, por precipitação de 
espécies dissolvidas ou redissolução de espécies presentes nos 
sólidos suspensos ou nos sedimentos. 
A composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de 
efluentes ácidos, pois os oceanos 
a) contêm grande quantidade de cloreto de sódio. 
b) contêm um volume de água pura menor que o dos rios. 
c) possuem pH ácido, não sendo afetados pela adição de outros 

ácidos. 
d) têm a formação dos íons carbonato favorecida pela adição de 

ácido. 
e) apresentam um equilíbrio entre os íons carbonato e 

bicarbonato, que atuam como sistema-tampão. 
 
Questão 12 - (ENEM/2015)     

Cinco indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo 
do curso de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias 
acarreta impacto na qualidade de suas águas. O pH foi determinado 
em diferentes pontos desse rio, a 25 ºC, e os resultados são 
apresentados no quadro. 

 
A indústria que descarta um efluente com características básicas é 
a 
a) primeira. 
b) segunda. 
c) terceira. 
d) quarta. 
e) quinta. 
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Questão 13 - (ENEM/2015)    
Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio 

(O2) no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas 
apresentam mal-estar (dores de cabeça, tontura, falta de ar etc.) ao 
praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas 
condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de 
hemoglobina oxigenada (HbO2) em equilíbrio no sangue, 
conforme a relação: 

Hb (aq) + O2 (aq)  HbO2 (aq) 
Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br.  

A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no 
sangue ocorre por causa do(a) 
a) elevação da pressão arterial. 
b) aumento da temperatura corporal. 
c) redução da temperatura do ambiente. 
d) queda da pressão parcial de oxigênio. 
e) diminuição da quantidade de hemácias. 

 
Questão 14 - (ENEM/2015)     

Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus 
efluentes nos corpos d’água, como rios e lagos, podendo afetar o 
equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de 
cálcio pode ser adicionado ao efluente, em quantidades 
apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As 
equações envolvidas no processo são apresentadas: 

 (I) CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O (l) Ca2+ (aq) +  2 HCO3
– (aq) 

(II) HCO3
– (aq) H+ (aq) + CO3

2– (aq)     K1 = 3,0 10–11 
(III) CaCO3 (s) Ca2+ (aq) + CO3

2– (aq)     K2 = 6,0 10–9 
(IV) CO2 (g) + H2O (l) H+ (aq) + HCO3

– (aq)     K3 = 2,5
10–7 

Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações II, 
III e IV a 25 ºC, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio 
da reação I? 
a) 4,5 10–26 
b) 5,0 10–5 
c) 0,8 10–9 
d) 0,2 105 
e) 2,2 1026 

 
Questão 15 - (ENEM/2014)     

Visando minimizar impactos ambientais, a legislação 
brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente 
no corpo receptor tenham pH entre 5,0 e 9,0. Um resíduo líquido 
aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons 
hidroxila igual a 1,0 ´ 10–10 mol/L. Para atender a legislação, um 
químico separou as seguintes substâncias, disponibilizadas no 
almoxarifado da empresa: CH3COOH, Na2SO4, CH3OH, K2CO3 e 
NH4Cl. 
Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo 
receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? 
a) CH3COOH 
b) Na2SO4 
c) CH3OH 
d) K2CO3 
e) NH4Cl 

 
Questão 16 - (ENEM/2014)     

Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que 
guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não 
sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma 
protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. 
Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, 
ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona 
o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e 
aguarda para ver se a enzima age em algum deles. 
O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a 
hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém 
a) cubo de batata em solução com pH = 9. 
b) pedaço de carne em solução com pH = 5. 
c) clara de ovo cozida em solução com pH = 9. 
d) porção de macarrão em solução com pH = 5. 
e) bolinha de manteiga em solução com pH = 9. 

Questão 17 - (ENEM/2014)     
A tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas 

pela população. 

 
O esmalte dos dentes é constituído de hidroxiapatita 

(Ca5(PO4)3OH), um mineral que sofre desmineralização em meio 
ácido, de acordo com a equação química: 
Ca5(PO4)3OH (s)    5 Ca2+ (aq) + 3 PO4

3– (aq) + OH– (aq) 
Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de 
desmineralização dos dentes é o 
a) chá. 
b) café. 
c) vinho. 
d) refrigerante. 
e) suco de limão. 

 
Questão 18 - (ENEM/2014)     

A formação de estactites depende da reversibilidade de uma 
reação química. O carbonato de cálcio (CaCO3) é encontrado em 
depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um 
volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o 
minério dissolve-se formando íons Ca2+ e HCO3

–. Numa segunda 
etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre 
a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição de 
CaCO3, de acordo com a equação apresentada. 

Ca2+ (aq) + 2 HCO3
– (aq)  CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O (l)    DH = 

+40,94 kJ/mol 
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. L.; WEAVER, R. C. Química geral e 

reações químicas.  
São Paulo: Cengage Learning, 2010 (adaptado). 

Considerando o equilíbrio que ocorre a segunda etapa, a formação 
de carbonato será favorecida pelo(a) 
a) diminuição da concentração de íons OH– no meio. 
b) aumento da pressão do ar no interior da caverna. 
c) diminuição da concentração de HCO3

– no meio. 
d) aumento da temperatura no interior da caverna. 
e) aumento da concentração de CO2 dissolvido. 

 
Questão 19 - (ENEM/2014)     

Fertilizantes químicos misto, denominados NPK, são 
utilizados para aumentar a produtividade agrícola, por fornecerem 
os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, necessários para o 
desenvolvimento das plantas. A quantidade de cada nutriente varia 
de acordo com a finalidade do adubo. Um determinado adubo NPK 
possui, em sua composição, as seguintes substâncias: nitrato de 
amônio (NH4NO3), ureia (CO(NH2)2), nitrato de potássio (KNO3), 
fosfato de sódio (Na3PO4) e cloreto de potássio (KCl). 
A adição do adubo descrito provocou diminuição no pH de um 
solo. Considerando o caráter ácido/básico das substâncias 
constituintes desse adubo, a diminuição do pH do solo deve ser 
atribuída à presença, no adubo, de uma quantidade significativa de 
a) ureia. 
b) fosfato de sódio. 
c) nitrato de amônio. 
d) nitrato de potássio. 
e) cloreto de potássio. 

 
Questão 20 - (ENEM/2014)     

A elevada acidez dos solos é um dos fatores responsáveis por 
reduzir sua capacidade de troca de cátions, intensificando a perda 
de sais minerais por arraste. Como consequência, os solos ficam 
deficientes em nutrientes e com baixo potencial produtivo. Uma 
estratégia usada no controle dessa acidez é aplicar óxidos capazes 
de formar bases pouco solúveis em meio aquoso. Inicialmente, 
para uma determinada aplicação, são apresentados os seguintes 
óxidos: NO, CO2, SO2, CaO e Na2O. 
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Para essa aplicação, o óxido adequado para minimizar o efeito de 
arraste é o 
a) NO. 
b) CO2. 
c) SO2. 
d) CaO. 
e) Na2O. 

 
Questão 21 - (ENEM/2014)     

O cianeto de sódio, NaCN, é um poderoso agente complexante, 
usado em laboratórios químicos e em indústrias de extração de 
ouro. Quando uma indústria lança NaCN sólido nas águas de um 
rio, ocorre o seguinte equilíbrio químico: 

CN- (aq) + H2O (l) HCN (aq) + OH- (aq) 
Esse equilíbrio químico é decorrente de uma reação de 
a) síntese. 
b) hidrólise. 
c) oxirredução. 
d) precipitação. 
e) decomposição. 

 
Questão 22 - (ENEM/2014)     

As antocianinas (componente natural de frutas roxas, como 
uva e açaí) são moléculas interessantes para a produção de 
embalagens inteligentes, pois têm capacidade de mudar de cor, 
conforme muda o pH. Em soluções com pH abaixo de 3,0, essas 
moléculas apresentam uma coloração do laranja ao vermelho mais 
intenso. Com o aumento do pH para a faixa de 4,0 a 5,0, a 
coloração vermelha tende a desaparecer. E aumentos adicionais de 
pH levam as antocianinas a apresentarem uma coloração entre o 
verde e o azul. 

Disponível em: www.biotecnologia.com.br.  
Acesso em: 25 nov. 2011 (adaptado). 

Estas embalagens são capazes de identificar quando o alimento 
está em decomposição, pois se tornam 
a) vermelho claro, pela formação de uma solução neutra. 
b) verde e azul, devido à presença de substâncias básicas. 
c) laranja e vermelho, pela liberação de hidroxilas no alimento. 
d) laranja e vermelho intenso, pela produção de ácidos 

orgânicos. 
e) verde e azul, devido ao aumento de íons de hidrogênio no 

alimento. 
 
 
Questão 23 - (ENEM/2013)   

Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a 
cloração o método mais empregado. Esse método consiste na 
dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na 
água a ser desinfectada. As equações das reações químicas 
envolvidas são: 

Cl2 (g) + 2 H2O (l)   HClO (aq) + H3O+ (aq) + Cl– (aq) 

HClO (aq) + H2O (l)    H3O+ (aq) + ClO– (aq)      
pKa = –log Ka = 7,53 

A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que 
possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao 
ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, porque influencia 
na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. 
Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada 
deve estar mais próximo de 
a) 0.  
b) 5.  
c) 7.  
d) 9.  
e) 14. 

 
Questão 24 - (ENEM/2012)     

Com o aumento da demanda por alimentos e a abertura de 
novas fronteiras agrícolas no Brasil, faz-se cada vez mais 
necessária a correção da acidez e a fertilização do solo para 
determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez do solo de 
sua plantação (aumentar o pH), um fazendeiro foi a uma loja 
especializada para comprar conhecidos insumos agrícolas, 

indicados para essa correção. Ao chegar à loja, ele foi informado 
que esses produtos estavam em falta. Como só havia disponíveis 
alguns tipos de sais, o fazendeiro consultou um engenheiro 
agrônomo procurando saber qual comprar. 
O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou 
ao fazendeiro o 
a)  
b) CaCO3 
c)  
d) Na2SO4 
e) Ba(NO3)2 

 
Questão 25 - (ENEM/2011)     

Os refrigerantes têm-se tornado cada vez mais o alvo de 
políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, 
substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o 
principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo 
dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização 
dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o 
principal componente do esmalte do dente é um sal denominado 
hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz 
decrescer o pH do biofilme (placa bacteriana), provocando a 
desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa 
salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, 
remineralizando o dente. A equação química seguinte representa 
esse processo: 

Ca5(PO4)3OH(s)    5 Ca2+(aq) + 3 PO4
3–(aq) 

+ OH–(aq) 
GROISMAN, S. Impacto do refrigerante nos dentes é avaliado sem 

tirá-lo da dieta. 
Disponível em: http://www.isaude.net. Acesso em: 1 maio 2010 

(adaptado). 
Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, 
poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido 
ao aumento da concentração de 
a) OH–, que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio 

para a direita. 
b) H+, que reage com as hidroxilas OH–, deslocando o equilíbrio 

para a direita. 
c) OH–, que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio 

para a esquerda. 
d) H+, que reage com as hidroxilas OH–, deslocando o equilíbrio 

para a esquerda. 
e) Ca2+, que reage com as hidroxilas OH–, deslocando o 

equilíbrio para a esquerda. 
 
Questão 26 - (ENEM/2010)     

Às vezes, ao cobrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do 
produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A 
explicação para esse fato está relacionada à perturbação do 
equilíbrio química existente entre alguns dos ingredientes do 
produto, de acordo com a equação:  

CO2(g) + H2O(l)    H2CO3(aq) 
A alteração do equilíbrio anterior, relacionada ao vazamento do 
refrigerante nas condições descritas, tem como consequência a 
a) liberação de CO2 para o ambiente. 
b) elevação da temperatura do recipiente. 
c) elevação da pressão interna no recipiente. 
d) elevação da concentração de CO2 no líquido. 
e) formação de uma quantidade significativa de H2O. 

 
Questão 27 - (ENEM/2010)     

O rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém as 
seguintes informações: 

 

®
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®
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As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos 
permitem classificar o produto de várias formas, de acordo com 
seu gosto, seu cheiro, sua aparência, sua função, entre outras. As 
informações da tabela permitem concluir que essa água é 
a) gasosa. 
b) insípida. 
c) levemente azeda. 
d) um pouco alcalina. 
e) radioativa na fonte. 

 
Questão 28 - (ENEM/2010)     

O pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a 
várias causas. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, 
mas com concentrações elevadas do sal solúvel carbonato de sódio 
(Na2CO3), torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon 
carbonato, segundo o equilíbrio: 

 
Esses tipos de solos são alcalinos demais para fins agrícolas e 

devem ser remediados pela utilização de aditivos químicos. 
BAIRD, C. Química ambiental. São Paulo: Artmed, 1995 (adaptado). 

Suponha que, para remediar uma amostra desse tipo de solo, um 
técnico tenha utilizado como aditivo a cal virgem (CaO). Nesse 
caso, a remediação 
a) foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove o 

deslocamento do equilíbrio descrito para a direita, em 
decorrência da elevação de pH do meio. 

b) foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove o 
deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em 
decorrência da redução de pH do meio. 

c) não foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove 
o deslocamento do equilíbrio descrito para a direita, em 
decorrência da redução de pH do meio. 

d) não foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem 
promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a 
esquerda, em decorrência da elevação de pH do meio. 

e) não foi realizada, pois o caráter neutro da cal virgem 
promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a 
esquerda, em decorrência da manutenção de pH do meio. 

 
Questão 29 - (ENEM/2010)     

Decisão de asfaltamento da rodovia MG-010, acompanhada da 
introdução de espécies exóticas, e a prática de incêndios 
criminosos ameaçam o sofisticado ecossistema do campo rupestre 
da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas desta região, 
altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que 
inibe o crescimento das raízes e dificulta a absorção de nutrientes 
e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras que não 
teriam naturalmente adaptação para este ambiente; no entanto, elas 
estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente 
chamada de “estrada ecológica”. Possivelmente, a entrada de 

espécies de plantas exóticas neste ambiente foi provocada pelo uso, 
neste empreendimento, de um tipo de asfalto (cimento-solo) que 
possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações 
químicas aos solos adjacentes à rodovia MG-010. 

Scientific American Brasil. Ano 7, n° 79, 2008 (adaptado). 
Essa afirmação baseia-se no uso de cimento-solo, mistura rica em 
cálcio que 
a) inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas. 
b) inibe a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas. 
c) aumenta a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas 

áreas. 
d) aumenta a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas 

áreas. 
e) neutraliza a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas 

áreas. 
 
TEXTO: 1 - Comuns às questões: 30, 31     

O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador 
do caráter ácido (pH entre 0 e 7) ou básico (pH entre 7 e 14) de 
diferentes soluções.  
Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura 
passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou 
básica, de acordo com a escala abaixo. 

 
Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo 
os seguintes resultados: 

 

 
Questão 30 - (ENEM/2000)     

De acordo com esses resultados, as soluções I, II, III e IV têm, 
respectivamente, caráter: 
a) ácido/básico/básico/ácido. 
b) ácido/básico/ácido/básico. 
c) básico/ácido/básico/ácido. 
d) ácido/ácido/básico/básico. 
e) básico/básico/ácido/ácido. 

 
Questão 31 - (ENEM/2000)     

Utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, 
pode-se esperar como resultado as cores: 
a) rosa ou amarelo. 
b) vermelho ou roxo. 
c) verde ou vermelho. 
d) rosa ou vermelho. 
e) roxo ou azul. 

 
Questão 32 - (ENEM/1999)     

Suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma 
plantação de girassóis. Procurando informação, leu a seguinte 
reportagem: 

Solo ácido não favorece plantio 
Alguns cuidados devem ser tomados por quem decide iniciar o 
cultivo do girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos 
descompactados, com pH acima de 5,2 (que indica menor acidez 
da terra). Conforme as recomendações da Embrapa, o agricultor 
deve colocar, por hectare, 40 kg a 60 kg de nitrogênio, 40 kg a 80 
kg de potássio e 40 kg a 80 kg de fósforo. 
O pH do solo, na região do agricultor, é de 4,8. Dessa forma, o 
agricultor deverá fazer a “calagem”. 

(Folha de S. Paulo, 25/09/1996) 
Suponha que o agricultor vá fazer calagem (aumento do pH do solo 
por adição de cal virgem – CaO). De maneira simplificada, a 
diminuição da acidez se dá pela interação da cal (CaO) com a água 
presente no solo, gerando hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), que reage 

)aq(OH)aq(HCO    )l(OH)aq(CO 32
2
3

--®
¬

- ++

Rosa        vacade LeiteIV
Vermelho               VinagreIII
Azulmagnéisa de Leite II
Verde           Amoníaco  I
    CorMaterial        
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com os ions H+ (dos ácidos), ocorrendo, então, a formação de água 
e deixando ions Ca2+ no solo. 
Considere as seguintes equações: 
I. CaO + 2H2O Ca(OH)3 
II. CaO + H2O  Ca(OH)2 
III. Ca(OH)2 + 2H+ Ca2+ + 2H2O 
IV. Ca(OH)2 + H+ CaO + H2O 
O processo de calagem descrito acima pode ser representado pelas 
equações: 
a) I e II  
b) I e IV  
c) II e III  
d) II e IV  
e) III e IV 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 33     

As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral 
de determinada fonte. 

 
Indicadores ácido base são substâncias que em solução aquosa 
apresentam cores diferentes conforme o pH da solução.  
O quadro abaixo fornece as cores que alguns indicadores 
apresentam à temperatura de 25°C 

 
 
Questão 33 - (ENEM/1999)     

Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias 
dessa água mineral, enchendo-as com água de torneira (pH entre 6,5 
e 7,5) para serem vendidas como água mineral. Tal fraude pode ser 
facilmente comprovada pingando-se na “água mineral fraudada”, à 
temperatura de 25°C, gotas de 
a) azul de bromotimol ou fenolftaleína. 
b) alaranjado de metila ou fenolftaleína. 
c) alaranjado de metila ou azul de bromotimol. 
d) vermelho de metila ou azul de bromotimol. 
e) vermelho de metila ou alaranjado de metila. 

 
Questão 34 - (ENEM/1998)     

O pH informa a acidez ou basicidade de uma solução. A escala 
abaixo apresenta a natureza e o pH de algumas soluções e da água 
pura, a 25°C. 

 
Uma solução desconhecida estava sendo testada no laboratório 
por um grupo de alunos. Esses alunos decidiram que deveriam 
medir o pH dessa solução como um dos parâmetros escolhidos 
na identificação da solução. Os resultados obtidos estão na tabela 
abaixo. 
 

 

 
Da solução testada pelos alunos, o professor retirou 100ml e 
adicionou água até completar 200ml de solução diluída. O 
próximo grupo de alunos a medir o pH deverá encontrar para o 
mesmo: 
a) valores inferiores a 1,0. 
b) os mesmos valores. 
c) valores entre 5 e 7. 
d) valores entre 5 e 3. 
e) sempre o valor 7. 

 
GABARITO:   
1) Gab: C 
2) Gab: E 
3) Gab: E 
4) Gab: D 
5) Gab: E 
6) Gab: B 
7) Gab: A 
8) Gab: A 
9) Gab: D 
10) Gab: E 
11) Gab: E 
12) Gab: B 
13) Gab: D 
14) Gab: B 
15) Gab: D 
16) Gab: B 
17) Gab: A 
18) Gab: D 
19) Gab: C 
20) Gab: D 
21) Gab: B 
22) Gab: D 
23) Gab: B 
24) Gab: B 
25) Gab: B 
26) Gab: A 
27) Gab: D 
28) Gab: D 
29) Gab: A 
30) Gab: E 
31) Gab: D 
32) Gab: C 
33) Gab: A 
34) Gab: C 
 
 

®
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