
1. (Enem)  O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande 
dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser 
incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em 
quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são 
apresentadas as estruturas químicas de cinco vitaminas necessárias ao organismo. 

 

 
 
Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação 
diária é  
 
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
   

2. (Enem)  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. 
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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.    
   

3. (Enem)  A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e 
aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua 
elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele é 



necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à 
base de glicerina e polietilenoglicol: 
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Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado). 

 
A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da 
interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente 
por meio de  
 
a) ligações iônicas.     
b) forças de London.    
c) ligações covalentes.    
d) forças dipolo-dipolo.    
e) ligações de hidrogênio.     
   

4. (Enem)  Vários materiais, quando queimados, podem levar à formação de dioxinas, um 
composto 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: 

 

 
 
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. 
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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 hidrossolúveis é mais lenta do que a dos 

lipossolúveis.    



 

5. (Enem)  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). 

 

 
 

CURI, D. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 23, maio 2006 (adaptado). 
 
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 às ligações de 

hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.    
b) 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.    
c) 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.    
d) 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.    
e) 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.    
 

6. (Enem)  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.    
 

7. (Enem)  A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na 
migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis. Os 
componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em 
movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que 

pode absorver até 22%  de água. É a água absorvida que funciona como fase 

estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida (partição líquido-
líquido). Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes 
com a fase estacionária migram mais lentamente. 

 

Uma mistura de hexano com 5% (v v)  de acetona foi utilizada como fase móvel na separação 

dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse 
extrato contém as substâncias representadas. 
  



RIBEIRO, N. M.; NUNES, C. R. Análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em 
papel. Química Nova na Escola, n. 29, ago. 2008 (adaptado). 

 
 

 
 
A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o(a)  

 
a) licopeno.     
b) caroteno.α −     
c) caroteno.γ −     

d) capsorubina.     
e) criptoxantina.α −     

   
 

8. (Enem)  Os polímeros são materiais amplamente utilizadas na sociedade moderna, 
alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura 
estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção de 
polímeros de adição comuns. 

 

 
 
Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta 
solubilidade em água é  

 
a) polietileno.    
b) poliestireno.    
c) polipropileno.    
d) poliacrilamida.    
e) policloreto de vinila.    
 

9. (Fuvest)  Um antiácido comercial em pastilhas possui, em sua composição, entre 
outras substâncias, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico. Ao ser 



colocada em água, a pastilha dissolve-se completamente e libera gás carbônico, o que 
causa a efervescência. Para entender a influência de alguns fatores sobre a velocidade 
de dissolução da pastilha, adicionou-se uma pastilha a cada um dos quatro recipientes 
descritos na tabela, medindo-se o tempo até a sua dissolução completa. 
 

 

Solução 

Tempo medido até a 

completa dissolução da 

pastilha (em segundos) 

1. Água mineral sem gás à 

temperatura ambiente (25 C)  
36  

2. Água mineral com gás à 

temperatura ambiente (25 C)  
35  

3. Água mineral sem gás deixada 

em geladeira (4 C)  
53  

4. Água mineral com gás deixada 

em geladeira (4 C)  
55  

 
Para todos os experimentos, foi usada água mineral da mesma marca. Considere a água com 
gás como tendo gás carbônico dissolvido. 
 
Com base nessas informações, é correto afirmar que  

 
a) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, diminuiu a velocidade de dissolução da 

pastilha em cerca de 50%,  uma vez que, como já possui gás carbônico, há o deslocamento 

do equilíbrio para a formação dos reagentes.     
b) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, aumentou a velocidade de dissolução da 

pastilha em cerca de 33%,  uma vez que o gás carbônico acidifica a água, aumentando a 

velocidade de consumo do carbonato de sódio.     
c) nem a mudança de temperatura nem a adição de gás carbônico na solução afetaram a 

velocidade da reação, uma vez que o sistema não se encontra em equilíbrio.    
d) o aumento da temperatura da água, de 4 C  para 25 C,  levou a um aumento na 

velocidade da reação, uma vez que aumentou a frequência e a energia de colisão entre as 
moléculas envolvidas na reação.     

e) o aumento da temperatura da água, de 4 C  para 25 C,  levou a um aumento na 

velocidade da reação, uma vez que facilita a liberação de gás carbônico da solução, 
deslocando o equilíbrio para a formação dos reagentes.     

 

10. (Espcex (Aman) )  A água oxigenada ou solução aquosa de peróxido de hidrogênio 

( )2 2H O  é uma espécie bastante utilizada no dia a dia na desinfecção de lentes de 

contato e ferimentos. A sua decomposição produz oxigênio gasoso e pode ser 
acelerada por alguns fatores como o incremento da temperatura e a adição de 
catalisadores. Um estudo experimental da cinética da reação de decomposição da 
água oxigenada foi realizado alterando-se fatores como a temperatura e o emprego de 
catalisadores, seguindo as condições experimentais listadas na tabela a seguir: 

 



Condição 

Experimental 

Tempo de Duração da 

Reação no Experimento (t) 

Temperatura 

(°C) 
Catalisador 

1 1t  60 ausente 

2 2t  75 ausente 

3 3t  90 presente 

4 4t  90 ausente 

 
Analisando os dados fornecidos, assinale a alternativa correta que indica a ordem crescente 
dos tempos de duração dos experimentos.  

 
a) 1 2 3 4t t t t       

b) 3 4 2 1t t t t       

c) 3 2 1 4t t t t       

d) 4 2 3 1t t t t       

e) 1 3 4 2t t t t       

 

11. (Enem)  Grandes quantidades de enxofre são lançadas na atmosfera diariamente, na 

forma de dióxido de enxofre 2(SO ),  como decorrência de atividades industriais e de 

queima de combustíveis fósseis. 
 
Em razão da alta concentração desses compostos na atmosfera, regiões com conglomerados 
urbanos e polos industriais apresentam ocorrência sazonal de  

 
a) precipitação ácida.    
b) alteração do ciclo hidrológico.    
c) alteração no ciclo de carbono.    
d) intensificação do efeito estufa    
e) precipitação de íons metálicos tóxicos na superfície.    
 

12. Observe o esquema representado abaixo. 
 

 
 
Sabe-se que a força de um ácido, na teoria, é indicada por uma grandeza chamada grau de 
ionização (α ), isto é, pela relação matemática entre o número de moléculas ionizadas e o 

número total de moléculas dissolvidas. Na prática, para os oxiácidos, existe uma relação 
estreita entre a quantidade de H ácido e o número de átomos de oxigênios (O) presente na 
molécula do oxiácido. Assim sendo, em qual das soluções – de mesma concentração e na 



mesma temperatura – a lâmpada do esquema apresenta maior brilho?   
 

a) 2 3H CO .     

b) 4HC O .     

c) 4 4H SiO .     

d) 3HNO .     

e) 3 2H PO .     

 
13. (Enem)  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. 
 

Substância Equilíbrio em solução aquosa 

Valor da 

constante 

de equilíbrio 

Fenol 6 5 2 6 5 3C H OH H O C H O H O− ++ +  101,3 10−  

Piridina 5 5 2 5 5C H N H O C H NH OH+ −+ +  91,7 10−  

Metilamina 3 2 2 3 3CH NH H O CH NH OH+ −+ +  44,4 10−  

Hidrogenofosfato de 

potássio 
2
4 2 2 4HPO H O H PO OH− − −+ +  22,8 10−  

Hidrogenossulfato de 

potássio 

2
4 2 4 3HSO H O SO H O− − ++ +  23,1 10−  

 
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.     

14. (Enem) O quadro mostra algumas possíveis formas da fenolftaleína e suas 

respectivas cores: 



 

A forma In-2 irá prevalecer em uma solução de: 

A) HCl 10-3 mol/L 

B) NaOH 10-1 mol/L 

C) LiOH   10-4 mol/L 

D) KOH 10-6 mol/L 

E) HBr 10-5 mol/L 

15. (Enem)  O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de 

cálcio 3(CaCO ),  é muito utilizada como material de construção e também na produção 

de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, 
particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do 
tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. 

 
Esse processo de deterioração ocorre em função da  

 
a) oxidação do mármore superficial pelo oxigênio.    
b) decomposição do mármore pela radiação solar.    
c) onda de choque provocada por ruídos externos.    
d) abrasão por material particulado presente no ar.    
e) acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça.    
  

16. (Enem)  Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, 
poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando 
em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações 
químicas: 

 

Equação 1: 2 2 32 SO O 2 SO+ →  

Equação 2: 3 2 2 4SO H O H SO+ →  

 
De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente 
intensifica o(a)  

 
a) formação de chuva ácida.    
b) surgimento de ilha de calor.    
c) redução da camada de ozônio.    
d) ocorrência de inversão térmica    
e) emissão de gases de efeito estufa.    
  



17. (Enem)  A tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela 
população.  
 

Bebida pH 

Refrigerante 5,0  

Café 3,0  

Vinho 4,5  

Suco de limão 2,5  

Chá 6,0  

 

O esmalte dos dentes é constituído de hidroxiapatita 5 4 3(Ca (PO ) OH),  um mineral que sofre 

desmineralização em meio ácido, de acordo com a equação química:  
 

2 3
5 4 3 4Ca (PO ) OH(s) 5Ca (aq) 3PO (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.    
 



 


