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1. (Enem-2018) As abelhas utilizam a sinalização 

química para distinguir a abelha-rainha de uma 

operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre 

moléculas. A rainha produz o sinalizador químico 

conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, 

enquanto as abelhas-operárias produzem o ácido 10-

hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as 

abelhas-operárias e rainhas por sua aparência, mas, 

entre si, elas usam essa sinalização química para 

perceber a diferença. Pode-se dizer que veem por meio 

da química. 

 

LE COUTEUR, P.; BURRESON, J. Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que 

mudaram a história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006 (adaptado). 

 

As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas 

pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na 

a) fórmula estrutural. 

b) fórmula molecular. 

c) identificação dos tipos de ligação. 

d) contagem do número de carbonos. 

e) identificação dos grupos funcionais. 

 

2. (Enem-2018) Companhias que 

fabricam jeans usam cloro para o clareamento, 

seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o 

cloro por substâncias ambientalmente mais seguras 

como peróxidos, que podem ser degradados por 

enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, 

pesquisadores inseriram genes codificadores de 

peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de 

clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as 

sobreviventes para produção dessas enzimas. 

 

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. Rio de Janeiro: 

Artmed, 2016 (adaptado). 

 

Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas 

objetiva 

a) reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos 

efluentes da lavagem. 

b) eliminar a necessidade de tratamento da água 

consumida. 

c) elevar a capacidade de clareamento dos jeans. 

d) aumentar a resistência do jeans a peróxidos. 

e) associar ação bactericida ao clareamento. 

 

3. (Enem-2018) O grafeno é uma forma alotrópica 

do carbono constituído por uma folha planar (arranjo 

bidimensional) de átomos de carbono compactados e 

com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é 

hexagonal, conforme a figura. 

 

Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem 

hibridação 

a) sp de geometria linear. 

b) sp2 de geometria trigonal planar. 

c) sp3 alternados com carbonos com hibridação sp de 

geometria linear. 

d) sp3d de geometria planar. 

e) sp3d2 com geometria hexagonal planar. 

 

4. (Enem-2017) Partículas microscópicas existentes 

na atmosfera funcionam como núcleos de 

condensação de vapor de água que, sob condições 

adequadas de temperatura e pressão, propiciam a 

formação das nuvens e consequentemente das chuvas. 

No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela 

reação de ácidos  com a base , de forma natural ou 

antropogênica, dando origem a sais de amônio , de 

acordo com a equação química genérica: 

 

FELIX, E.P.; CARDOSO, A.A. Fatores ambientais que afetam a precipitação 

úmida. Química Nova na Escola, n. 21, maio 2015 (adaptado). 

A fixação das moléculas de vapor de água pelos 

núcleos de condensação ocorre por: 

a) ligações iônicas. 

b) interações dipolo-dipolo. 

c) interações dipolo-dipolo induzido. 

d) interações íon-dipolo. 

e) ligações covalentes. 



         

 

5.  Uma recente pesquisa da Universidade da 

Califórnia publicada no "Journal of the American 

Medical Association" relacionou a terapia de 

reposição hormonal pós/menopausa ao aumento do 

risco de desenvolvimento de câncer de mama, pois os 

hormônios alteram as características dos tumores e 

atrasam, assim, o diagnóstico da doença. Há dois tipos 

distintos de hormônios sexuais femininos, sendo um 

deles a Progesterona, cuja estrutura apresenta um 

grupo funcional correspondente à função:  

 

a) ácido carboxílico  

b) cetona  

c) aldeído  

d) éster  

e) álcool 

 

 

6. O gosto amargo característico da cerveja, deve-se 

ao composto mirceno, proveniente das folhas de 

lúpulo, adicionado à bebida durante a sua fabricação. 

           

 

Analise as afirmativas abaixo e marque a única correta 

com relação à cadeia carbônica acima. 

a) possui três carbonos terciários  

b) possui cinco carbonos primários  

c) possui cadeia carbônica heterogênea 

d) possui cadeia carbônica saturada e ramificada 

e) possui cadeia acíclica e insaturada 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhe o CMT-V nas mídias 

sociais e assista aos vídeos com as 

resoluções e comentários das 

questões desse caderno em nosso 

canal no YouTube! 

 

Site oficial: 
https://www.colegiomilitartimon.com.br/  

 

 

 

 
@colegiomilitartiradentesv 

 

https://www.instagram.com/colegio

militartiradentesv/ 

 

 

 
https://www.youtube.com/channel/UCSltY7o

AJHM4UXLRrGGJYBw 

https://www.colegiomilitartimon.com.br/
https://www.instagram.com/colegiomilitartiradentesv/
https://www.instagram.com/colegiomilitartiradentesv/
https://www.youtube.com/channel/UCSltY7oAJHM4UXLRrGGJYBw
https://www.youtube.com/channel/UCSltY7oAJHM4UXLRrGGJYBw

