


1) [UFRJ-2009] - Um dos métodos de preparação de iodeto de hidrogênio com alto grau de pureza utiliza a reação direta  
entre as substâncias iodo e hidrogênio. Num experimento, 20 mols de iodo gasoso e 20 mols de hidrogênio gasoso foram 
colocados em um reator fechado com um volume útil  igual a 2 litros.  A mistura foi  aquecida até uma determinada  
temperatura, quando ocorreu a reação representada a seguir. Considere a reação irreversível.

H‚(g) + l‚(g) ë 2Hl(g)
No experimento, a variação da concentração de H‚ (g) com o tempo de reação foi medida e os dados foram representados 
no gráfico a seguir:

a) Calcule a velocidade inicial da reação.
b) Calcule a concentração de iodeto de hidrogênio após 10 minutos de reação.
RESPOSTA:
a) 0,5 mol/L.min. 
b) 10 mol/min.

2 )  [UEL 2009] - A contribuição do óxido nitroso (N‚O) para  problemas ambientais  tem despertado o interesse de 
cientistas, pois a sua ação no efeito e na depleção da camada de ozônio já está bem estabelecida. Acredita-se que a  
decomposição deste óxido em fase gasosa em duas etapas elementares, representadas pelas equações químicas a seguir.

                k
Etapa 1: N‚O(g) ë N‚(g) + O(g)



                            k‚
Etapa 2: N‚O(g) + O(g) ë N‚(g) + O‚(g)

Dado: 

A lei de velocidade encontrada experimentalmente para a decomposição do óxido nitroso = k[N‚O].
Assinale a alternativa CORRETA.
a) A equação global de decomposição é:
N‚O (g) ë N‚ (g) + O (g).
b) O átomo de oxigênio é um catalisador.
c) A etapa 1 é a determinante da velocidade da reação global.
d) A constante de velocidade k é maior que a constante de velocidade k‚.
e) O produto da reação global é uma mistura heterogênea.
RESPOSTA: [C]

3) [UFRGS 2008] - A reação NO‚(g) + CO(g) ë CO‚(g) + NO(g) possui uma lei cinética v = k[NO‚]£.
Considere o quadro a seguir, que apresenta os dados relativos a situações experimentais com essa reação.

A análise desses dados permite determinar que a constante de velocidade k, em L mol¢ min¢, e a velocidade v‚, em mol L¢ 
min¢, são, respectivamente,
a) 0,1 e 0,001.                                   b) 0,1 e 0,002.                     c) 0,1 e 0,004.             d) 10 e 0,002.        e) 10 e 0,004.
RESPOSTA: [E]

4) [PUC 2008] - Determinada reação é realizada em duas condições distintas, na ausência e na presença de catalisador. O 
gráfico a seguir relaciona a energia do sistema com a coordenada de reação em cada caso.



A análise do gráfico permite fazer as seguintes afirmações:

I. As duas curvas representam processos exotérmicos.
II. A curva II representa a reação na presença do catalisador.
III. A presença do catalisador aumenta a energia liberada em relação à reação realizada na ausência do catalisador.
IV. A presença do catalisador altera o caminho da reação, reduzindo a energia de ativação do processo.

Estão CORRETAS apenas
a) I e II.            b) III e IV.                    c) I e III.             d) II e III.           e) I e IV.
RESPOSTA: [E]

5) [ITA 2009] - Considere duas reações químicas (I e II) envolvendo um reagente X. A primeira (I) é de primeira ordem  
em relação a X e tem tempo de meia-vida igual a 50 s. A segunda (II) é de segunda ordem em relação a X e tem tempo de 
meia-vida igual à metade da primeira reação. Considere que a concentração inicial de X nas duas reações é igual a 1,00  
mol L¢. Em um gráfico de concentração de X (mol L¢) versus tempo (de 0 até 200 s), em escala, trace as curvas de 
consumo de X para as duas reações. Indique com I a curva que representa a reação de primeira ordem e, com II, a que  
representa a reação de segunda ordem.
RESPOSTA: 
Observe o gráfico a seguir:



6) [ITA 2009] - Considere a reação química representada pela seguinte equação:

4NO‚ (g) + O‚(g) Ï  2N‚O…(g)

Num determinado instante de tempo t da reação, verifica-se que o oxigênio está sendo consumido a uma velocidade de  
2,4 × 10£ molL¢s¢. Nesse tempo t, a velo cidade de consumo de NO‚ será de
a) 6,0 × 10¤ molL¢s¢. 
b) 1,2 × 10£ molL¢s¢.
c) 2,4 × 10£ molL¢s¢ .
d) 4,8 × 10£ molL¢s¢.
e) 9,6 × 10£ molL¢s¢.
RESPOSTA: [E]

7)  [FUVEST 2009] -  Pilocarpina  (P)  é  usada  no  tratamento  do  glaucoma.  Em  meio  alcalino,  sofre  duas  reações  
simultâneas: isomerização, formando iso-pilocarpina (i-P) e hidrólise, com formação de pilocarpato (PA-). Em cada uma 
dessas reações, a proporção estequiométrica entre o reagente e o produto é de 1 para 1.
Num experimento, a 25°C, com certa concentração inicial de pilocarpina e excesso de hidróxido de sódio, foram obtidas 
as curvas de concentração de i - P e PA em função do tempo, registradas no gráfico.

Considere que, decorridos 200 s, a reação se completou, com consumo total do reagente pilocarpina.
a) Para os tempos indicados na tabela acima, complete-a com as concentrações de i - P e PA.
b) Complete a tabela acima com as concentrações do reagente P.
c)  Analisando as  curvas  do gráfico,  qual  das  duas  reações,  a  de isomerização ou a  de hidrólise,  ocorre  com maior 
velocidade? Explique.



RESPOSTA:
Observe os gráficos e a tabela a seguir.

c) 
De acordo com as curvas do gráfico, tomando-se o mesmo intervalo de tempo, verifica-se que ocorre formação de maior 
número de mols de PA, consequentemente a reação de hidrólise é mais veloz.

8) [UFSC 2009] - O gráfico a seguir refere-se à reação representada pela equação

N‚(g) + 2 O‚(g) + 68kJ Ï 2 NO‚(g),

realizada sob pressão e temperatura constantes.

UTIMURA,  Teruko  Y  e  LINGUANOTO,  Maria. 
"Química". São Paulo: FTD, 1998. p. 252. v. único. [Adaptado]



Em relação a essa reação, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
(01) Os reagentes N‚ e O‚ são consumidos com a mesma velocidade.
(02) A reação representada pela curva II é mais rápida do que a representada pela curva I.
(04) A presença de um catalisador reduzirá a energia de ativação da reação.
(08) A entalpia de formação do NO‚(g) é 68 kJ.mol¢.
(16) A curva II refere-se à reação catalisada e a curva I refere-se à reação não catalisada. 
(32) Um aumento de temperatura acarretaria uma diminuição na velocidade da reação acima representada.
RESPOSTA: (02) + (04) + (16) = 22

9) [UEPG 2008] - Aparas de magnésio foram colocadas para reagir com ácido clorídrico em diferentes concentrações. Em 
todas as amostras, observou-se que, após determinado tempo, ocorreu a dissolução do metal, com a evolução de gás  
hidrogênio.  A respeito dessa experiência,  considerando os dados apresentados na tabela a seguir,  assinale o que for  
correto.

(01) Comparativamente, a reação da amostra 4 apresentou a maior velocidade média.
(02) Comparativamente, a amostra 1 liberou a maior quantidade de gás hidrogênio por causa da maior quantidade de  
magnésio dissolvido.
(04) Apesar de ter sido utilizada a mesma massa de Mg nas amostras 2 e 3, observa-se que o tempo de sua dissolução na  
amostra 2 foi maior, o que pode ser resultado da utilização de uma menor concentração de ácido clorídrico nesta amostra.
(08) Se nesta experiência tivesse sido utilizado magnésio em pó, a velocidade de todas as  reações teria sido maior, por  
causa do aumento da superfície de contato entre os reagentes.
RESPOSTA: 1 + 2 + 4 + 8 = 15

10) [UECE 2008] - A ação anestésica do clorofórmio (CHCØƒ) dá-se por esse ser muito volátil. Dessa forma, ele absorve 
calor da pele, a qual tem temperatura diminuída, então os nervos sensitivos, que mandam as informações ao cérebro,  
ficam inativos e a sensação de dor e diminuída. A tabela a seguir apresenta os dados de três experimentos da reação 
química dada por:

CHCØƒ(g) + CØ‚(g) ë CCØ„(g) + HCØ(g).



Usando esses dados, assinale o correto.
a) A lei da velocidade é: v = k[CHCØƒ][CØ‚].
b) A reação é de segunda ordem em relação ao clorofórmio.
c) O valor da constante de velocidade é k = 5 × 10¤ (mol/L)¢/£ s¢.
d) A reação é de ordem três meios (3/2) em relação ao cloro.
RESPOSTA: [C]

11) [UJRJ 2008] - A redução das concentrações de gases responsáveis pelo efeito estufa constitui o desafio central do  
trabalho de muitos pesquisadores. Uma das possibilidades para o seqüestro do CO‚ atmosférico é sua transformação em 
outras moléculas. O diagrama a seguir mostra a conversão do gás carbônico em metanol.

a) Indique as etapas endotérmicas e exotérmicas.
b) Calcule a variação da entalpia na conversão do CO‚ em metanol.
RESPOSTA:
a) Etapa endotérmica: II ë III.
    Etapas exotérmicas: I ë II e III ë IV.
b) ÐH = - 40 kJ.



12)  [UEG 2007] - Considere a fase gasosa da reação entre o óxido nítrico e a molécula de bromo a 273 °C. A velocidade  
inicial de formação do NOBr foi determinada experimentalmente para várias concentrações iniciais de NO e Br‚. Os  
resultados podem ser vistos na tabela a seguir.

a) Determine a ordem de reação em relação ao NO e ao Br‚.
b) Determine a constante de velocidade na temperatura considerada.
RESPOSTA:
a) Ordem de reação em relação ao NO: 2.
    Ordem de reação em relação ao Br‚: 1.
b) K = 1,2 x 10¥ L£ mol£ s¢.

13) [UFU 2007] - Uma reação química de grande importância é a fotossíntese, com a qual, a partir de CO‚ e H‚O, obtém-
se a glicose:

Leia o enunciado anterior e considere as afirmativas apresentadas a seguir.
I - A pressão não influi nesta reação.
II - Na ausência de luz a velocidade da reação é quase nula.
III - Com o aumento de temperatura maior será a velocidade da reação.
IV - A velocidade da reação será maior quando a concentração, em quantidade de matéria de CO‚ aumentar.
Qual alternativa a seguir apresenta resposta correta?
a) Somente II, III e IV.    b) Todas estão corretas.     c) Somente I e III.   d) Somente III.
RESPOSTA: [C]



14) [UFSC 2007] - A combustão do dióxido de enxofre é uma etapa intermediária na fabricação de ácido sulfúrico. Essa 
reação se processa de acordo com a equação I:
2 SO‚(g) +1 O‚(g) ë 2 SOƒ(g) + 198 kJ (I)

À temperatura  ambiente,  o  dióxido  de  enxofre  é  oxidado muito  lentamente  pelo  oxigênio.  Porém,  em presença  de  
monóxido de nitrogênio, a reação se processa rapidamente, de acordo com as equações II e III:      
2 NO(g) + 1 O‚(g) ë 2 NO‚(g) (II)
2 SO‚(g) + 2 NO‚(g) ë 2 SOƒ(g) + 2 NO(g) (III)

Com relação às informações do enunciado, é CORRETO afirmar que:
(01) a concentração de monóxido de nitrogênio durante a formação do SOƒ é constante.
(02) o monóxido de nitrogênio atua como inibidor.
(04) a adição de catalisador altera a entalpia da reação.
(08) a formação do SOƒ, à temperatura ambiente e na ausência de monóxido de nitrogênio, é um processo cineticamente 
desfavorável.
(16) a formação do SOƒ é um processo endotérmico.
(32) o monóxido de nitrogênio atua como catalisador diminuindo a energia de ativação da reação.
RESPOSTA: 01 + 08 + 32 = 41

15) [PUCSP 2007] - A reação redox que ocorre entre os íons brometo (Br) e bromato (BrOƒ) em meio ácido, formando 
o bromo (Br‚) é representada pela equação.

BrOƒ(aq) + 5 Br(aq) + 6 H®(aq) ë 3 Br‚(aq) + 3 H‚O(Ø)

Um estudo cinético dessa reação em função das concentrações dos reagentes foi  efetuado,  e os dados obtidos estão  
listados na tabela a seguir.

Considerando as observações experimentais, pode-se concluir que a lei de velocidade para a reação é



a) v = k [BrOƒ] [Br] [H®]
b) v = k [BrOƒ] [Br] 5 [H®]§
c) v = k [BrOƒ]£ [Br]§ [H®]¥
d) v = k [BrOƒ] [Br]¤ [H®]£
e) v = k [BrOƒ] [Br] [H®]£
RESPOSTA: [E]

16)  [FGV 2007] -  A indústria petroquímica é comumente dividida em três segmentos: as empresas de primeira, de  
segunda e de terceira geração. As empresas de primeira geração são produtoras de petroquímicos básicos denominados 
"commodities".  Nessas empresas,  o esforço tecnológico atual  é  fortemente voltado para  o aumento de eficiência  de  
processo,  tanto  para  aumento  de  produtividade  como  para  melhoria  no  grau  de  pureza  do  produto,  através,  
principalmente, do desenvolvimento de melhores catalisadores e do controle de processo. Referente a atuação de um 
catalisador em um processo químico, afirma-se que o catalisador:
I. diminui a energia de ativação da reação;
II. aumenta a velocidade da reação;
III. desloca o equilíbrio da reação favorecendo a formação do produto;
IV. torna o processo exotérmico.
Dessas afirmativas, são corretas aquelas citadas apenas em
a) I e II.      b) I, III e IV.      c) I e IV.       d) II e III.        e) II e IV.
RESPOSTA: [A]

17) [UFMG 2007] - A reação do eteno, C‚H„, com hidrogênio, H‚, produz etano, C‚H†.
Sabe-se que, no equilíbrio, a velocidade de formação dos produtos, V, e a velocidade inversa, de formação dos reagentes, 
V' , são iguais:

                 V
C‚H„ (g) + H‚ (g) Ï C‚H† (g)     ÐH < 0

                 V'
Foram realizados dois experimentos envolvendo essa reação, com apenas uma diferença: um, na presença de catalisador; 
o outro, na ausência deste.
Comparando-se esses dois experimentos, é CORRETO afirmar que, na reação catalisada, aumenta 
a) a concentração de etano, no equilíbrio.
b) a quantidade de energia térmica produzida.
c) a rapidez com que as velocidades V e V' se igualam.
d) a velocidade V, enquanto a velocidade V' diminui.
RESPOSTA: [C]



18) [ FUVEST 2007] - Alguns perfumes contêm substâncias muito voláteis, que evaporam rapidamente, fazendo com que 
o  aroma  dure  pouco  tempo.  Para  resolver  esse  problema,  pode-se  utilizar  uma  substância  não  volátil  que,  ao  ser 
lentamente hidrolisada, irá liberando o componente volátil desejado por um tempo prolongado. Por exemplo, o composto  
não volátil, indicado na equação, quando exposto ao ar úmido, produz o aldeído volátil citronelal.
Um tecido, impregnado com esse composto não volátil, foi colocado em uma sala fechada, contendo ar saturado de vapor 
d'água. Ao longo do tempo, a concentração de vapor d'água e a temperatura mantiveram-se praticamente constantes.
Sabe-se que a velocidade de formação do aldeído é diretamente proporcional à concentração do composto não volátil.  
Assim sendo, o diagrama que corretamente relaciona a concentração do aldeído no ar da sala com o tempo decorrido deve  
ser

RESPOSTA: [A]

19) [UFPEL 2007]  -  A qualidade do leite  é  avaliada através  de análises  específicas  envolvendo a  determinação de 
densidade, teor de gordura, rancidez, acidez e presença de substâncias estranhas usadas para o conservar ou mascarar a  
adição de água ao mesmo. A tabela a seguir mostra alguns materiais que já foram encontrados no leite e suas funções  
fraudulentas.

O formaldeído ou metanal é um gás incolor, com odor irritante e altamente tóxico. Quando em solução aquosa a  
40%  é  conhecido  como  formol  que,  também,  é  utilizado  como  desinfetante.  Desta  forma,  o  formaldeído  tem  a 
propriedade de destruir microrganismos. O bicarbonato de sódio reage com o ácido lático de acordo com a equação:

NaHCOƒ(aq) + HƒC - CHOH - COOH(aq) Ï HƒC - CHOH - COONa(aq) + H‚O(Ø)+CO‚(g)

LISBÔA, J.C.F. e BOSSOLANI, M. Experiências Lácteas. In "Química Nova na Escola"; n¡. 6. 1997. [adapt.]
A equação apresentada  no  texto  mostra  uma reação  em que  o  ácido  lático  se  transforma em lactato  de  sódio  e  o  
bicarbonato se decompõe em água e gás carbônico. Suponha-se que 1 × 10¤ mol de moléculas de ácido lático, com o 
passar do tempo sofra essa transformação, tendo sua quantidade diminuída conforme tabela 2.



Considerando a quantidade de ácido lático que reage (tabela) e a respectiva equação de sua reação (texto), analise as 
seguintes afirmativas:

I. À medida que a reação se desenvolve sua velocidade diminui, isso porque a concentração dos reagentes diminui com o  
passar do tempo.
II. O número de mols de moléculas de H‚O que desaparece é o mesmo que o de ácido lático, em cada intervalo de tempo.
III. Entre 3 e 6 segundos, a velocidade de desaparecimento do ácido lático é de 1,8 × 10¤ mol/minuto.
IV. Se a quantidade inicial de bicarbonato (em mol de íons) for a mesma que a de ácido lático (em mol de moléculas), por  
ser irreversível, a reação termina sem deixar sobras de reagentes.

Entre as afirmativas analisadas, estão corretas, apenas
a) I e II.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) II e IV.
e) I, II e III.
RESPOSTA: [C]

20) [UFSM 2006] -  A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses,  
alemães, italianos e de outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas,  
sabemos que outros povos, anteriores aos citados, protagonizaram a nossa história.

Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar o nosso povo nativo, "o índio", foi selecionada a área  
temática CULTURA e as questões foram construídas com base na obra "Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul" 
(Custódio, L. A. B., organizador. Santa Cruz do Sul: EDUNISC; IPHAN, 2004).



Entre os guaranis, a liderança religiosa de uma tribo era atribuição do pajé, que se servia do fogo para fazer suas curas e  
mágicas. A pólvora era o seu artefato preferencial. Os componentes da mistura da pólvora (carvão, salitre e enxofre) eram 
triturados para
a) aumentar a superfície de contato e a velocidade da reação.
b) diminuir a intensidade da reação e, assim, manter o fogo por mais tempo.
c) elevar a temperatura do fogo por um tempo maior.
d) facilitar o trabalho operacional.
e) se obter maior tempo de fogo, com menor quantidade de pólvora.
RESPOSTA: [A]

21) [UNIFESP 2006] - Estudos cinéticos da reação entre os gases NO‚ e CO na formação dos gases NO e CO‚ revelaram 
que o processo ocorre em duas etapas:

I. NO‚(g) + NO‚(g) ë NO(g) + NOƒ(g)
II. NOƒ(g) + CO(g) ë NO‚(g) + CO‚(g)

O diagrama de energia da reação está esquematizado a seguir.

a) Apresente a equação global da reação e a equação da velocidade da reação que ocorre experimentalmente.
b) Verifique e justifique se cada afirmação a seguir é verdadeira:
I. a reação em estudo absorve calor;
II. a adição de um catalisador, quando o equilíbrio é atingido, aumenta a quantidade de gás carbônico.
RESPOSTA:
a) NO‚(g) + CO(g) ë NO(g) + CO‚(g)
     v = k [NO‚]£
b) I: Falsa, pois, pelo gráfico observa-se que é exotérmica (ocorre com liberação de calor), sendo que os produtos têm  
menor energia que os reagentes.
II: Falsa, pois o catalisador não desloca o equilíbrio; não afeta o rendimento. Quando colocado no início, faz com que o  
equilíbrio seja atingido mais rapidamente.



22) [PUCSP 2006] - A decomposição do peróxido de hidrogênio (H‚O‚) em solução aquosa (água oxigenada) é catalisada 
pela adição de uma gota de bromo (Br‚) à solução.

       Br‚
2H‚O‚(aq)   ë   2H‚O(Ø) + O‚(g)

O mecanismo proposto para o processo ocorre em duas etapas:

Br‚(aq)+H‚O‚(aq) ë 2Br(aq)+2H®(aq)+O‚(g)

2Br(aq)+2H®(aq)+H‚O‚(aq)ëBr‚(aq)+2H‚O(Ø)

O caminho da reação na presença e na ausência de catalisador é representado no gráfico a seguir:

Sobre a decomposição do peróxido de hidrogênio em solução aquosa é INCORRETO afirmar que
a) independentemente da ação do catalisador, a reação é exotérmica.
b) apesar de o bromo (Br‚) reagir com o H‚O‚ na primeira etapa do mecanismo proposto, ele é totalmente regenerado  
durante a segunda etapa, não sendo consumido durante o processo.
c) a presença do bromo altera a constante de equilíbrio do processo, favorecendo a formação do oxigênio e da água.
d) na primeira etapa do mecanismo proposto, o Br‚(Ø) é reduzido a Br(aq) e na segunda etapa, o ânion Br(aq) é oxidado a 
Br‚(Ø).
e) a ação do catalisador possibilita um novo mecanismo de reação, que apresenta menor energia de ativação, aumentando  
a velocidade o processo.
RESPOSTA: [C]

23) [UFC 2006] - Considere as seguintes reações elementares:
              etapa lenta

etapa I: HOOH + I ë  HOI + OH



              etapa rápida 
etapa II: HOI  +  I ë I‚  +  OH

              etapa rápida
etapa III: 2OH + 2HƒO® ë 4H‚O 
-------------------------------------------------------------
reação global: 2I+HOOH+2HƒO® ë I‚+4H‚O

a) Qual a etapa determinante da velocidade da reação?
b) Apresente a expressão da lei de velocidade para a reação global.
RESPOSTA: 
a) A etapa determinante da velocidade da reação é a etapa lenta. Portanto, etapa I.
b) v = k[HOOH][ I ]

24) [FGV 2006] -  A energia envolvida nos processos industriais é um dos fatores determinantes da produção de um 
produto. O estudo da velocidade e da energia envolvida nas reações é de fundamental importância para a otimização das 
condições  de  processos  químicos,  pois  alternativas  como a  alta  pressurização  de  reagentes  gasosos,  a  elevação  de  
temperatura, ou ainda o uso de catalisadores podem tornar economicamente viável determinados processos, colocando 
produtos competitivos no mercado.
O estudo da reação reversível: A + B Ï C + D, revelou que ela ocorre em uma única etapa. A variação de entalpia da  
reação direta é de -25kJ. A energia de ativação da reação inversa é + 80kJ. Então, a energia de ativação da reação direta é 
igual a
a) -80 kJ.     b) -55 kJ.    c) +55 kJ.    d) +80 kJ.    e) +105 kJ.
RESPOSTA: [C]

25) [UNESP 2005] - Há décadas são conhecidos os efeitos dos CFCs, ou freons, na destruição da camada de ozônio da 
atmosfera terrestre. Acredita-se que a diminuição da quantidade de Oƒ na atmosfera seja responsável pelo aumento na  
incidência de câncer de pele, pois a radiação ultravioleta não mais é bloqueada com a mesma eficiência. A ação destes  
gases, como o CF‚CØ‚, inicia-se com a produção de átomos de cloro livres (Cl*), pela interação das moléculas do gás com  
a radiação solar, seguindo-se as reações:
1 etapa: Oƒ + CØ* ë O‚ + CØO*
2 etapa: CØO* + Oƒ ë 2O‚ + Cl*
a) Escreva a equação global para esta reação e identifique o produto formado.
b)  Considere  a  afirmação:  "O mecanismo proposto  para  a  destruição  da  camada  de  ozônio  equivale  a  uma reação 
catalisada". Justifique esta afirmação e identifique o catalisador.



RESPOSTA: 
a) Oƒ + Cl*  ë O‚ + ClO* (primeira etapa)
    ClO* + Oƒ  ë O‚ + Cl* (segunda etapa)
Somando as duas equações, temos a global: 2Oƒ ë  3O‚
O produto formado é o gás oxigênio.                                                                                   
b) O Cl* é o catalisador, pois é consumido na 1 etapa e regenerado na 2 etapa do processo.

26)  [PUCCAMP 2005] -  O fósforo  branco P„  é  tão  reativo  que  deve  ser  guardado em água  para  não  se  inflamar  
espontaneamente:

P„ + 5 O‚ ë P„O³ + calor.

O fósforo vermelho, muito mais seguro, encontra-se na lixa da caixinha de fósforos. Quando riscado, transforma-se em P„  
que pega fogo.
O calor gerado inicia a reação entre as substâncias presentes na cabeça do palito. A reação global é:

P„ + 5 O‚ + 3 S + 2 KCØOƒ ë P„O³ + 3 SO‚ + 2 KCØ + calor   (Adaptado de Luis Fernando Pereira. "Folha de S. Paulo".  
10/06/2004)
O fato do fósforo branco pegar fogo imediatamente, quando exposto ao ar, indica que esta transformação química
a) é muito endotérmica.
b) é catalisada pelo O‚ do ar.
c) forma produtos com maior conteúdo energético do que os reagentes.
d) tem baixa energia de ativação.
e) atinge rapidamente o equilíbrio.
RESPOSTA: [D]

27)  [UFMG 2005] -  Duas reações químicas foram realizadas em condições diferentes de temperatura e de estado de 
agregação das substâncias, conforme descrito a seguir:

Reação I CO (g) + NO‚ (g) ë CO‚ (g) + NO (g)
Experimento 1 - Temperatura igual a 25 °C.
Experimento 2 - Temperatura igual a 250 °C.
(As demais condições são idênticas nos dois experimentos.)

Reação II Pb(NOƒ)‚ + 2KI ë  PbI‚ + 2KNOƒ



Experimento 3 - Os dois reagentes foram utilizados na forma de pó.
Experimento 4 - Os dois reagentes foram utilizados em solução aquosa.
(As demais condições são idênticas nos dois experimentos.)

Comparando-se as velocidades de reação em cada par de experimentos (V com V‚; Vƒ com V„ ), é CORRETO afirmar 
que
a) V‚ > V   e   Vƒ = V„.
b) V > V‚   e   Vƒ > V„.
c) V‚ > V   e   V„ > Vƒ.
d) V > V‚   e   Vƒ = V„.
RESPOSTA: [C]

28) UFSCAR 2004 -  O primeiro veículo lançador de satélites (VLS) desenvolvido no Brasil  foi  destruído por um 
incêndio,  em 22 de agosto de 2003,  causando a  morte  de 21 engenheiros  e  técnicos.  O incêndio ocorreu devido à 
combustão do combustível sólido da aeronave, atingindo temperaturas da ordem de 3.000°C. Suponha que um ônibus  
espacial utilize um combustível sólido constituído de alumínio em pó, perclorato de amônio (NH„ClO„) e o catalisador 
óxido de ferro (III). Durante a decolagem, o Fe‚Oƒ catalisa a reação entre NH„ClO„ e Al, resultando nos produtos sólidos 
Al‚Oƒ e AlClƒ e gasosos NO e H‚O.
a) Escreva a equação química, devidamente balanceada, da reação que ocorre durante a decolagem deste ônibus espacial.
b) O gráfico a seguir apresenta as curvas de uma reação que ocorre na presença e na ausência de um catalisador.

Relacione os segmentos A e B com as energias correspondentes e a dependência dos mesmos com o catalisador.
RESPOSTA: 
a) 3NH„ClO„+3AlëAl‚Oƒ+AlClƒ+3NO+6H‚O
b) Segmento A: Energia de ativação da reação catalisada. A energia de ativação é menor na presença do catalisador.
    Segmento B: Variação de entalpia, que não depende do catalisador.

29)  [UNESP 2004]  -  Nas  embalagens  dos  alimentos  perecíveis,  é  comum encontrar  a  recomendação:  "manter  sob 
refrigeração". A carne vermelha, por exemplo, mantém-se própria para o consumo por poucas horas sob temperatura  



ambiente (temperatura próxima de 25°C), por poucos dias quando armazenada numa geladeira doméstica (temperatura  
próxima de 5°C) e por cerca de doze meses quando armazenada num freezer (temperatura abaixo de - 15°C). Dos gráficos  
apresentados  a  seguir,  o  que  melhor  representa  a  variação  da  velocidade  das  reações  químicas  responsáveis  pela  
decomposição da carne, em função da temperatura de armazenamento, no intervalo entre -15°C e 25°C, é:

RESPOSTA: [A]

30) [ITA 2004] - Certa reação química exotérmica ocorre, em dada temperatura e pressão, em duas etapas representadas 
pela seguinte seqüência de equações químicas:
A + Bë E + F + G
E + F + G ë C + D
Represente,  em um único  gráfico,  como varia  a  energia  potencial  do  sistema  em transformação  (ordenada)  com a  
coordenada da reação (abscissa), mostrando claramente a variação de entalpia da reação, a energia de ativação envolvida  
em cada uma das etapas da reação e qual destas apresenta a menor energia de ativação. Neste mesmo gráfico, mostre  
como a energia potencial do sistema em transformação varia com a coordenada da reação, quando um catalisador é  
adicionado ao sistema reagente. Considere que somente a etapa mais lenta da reação é influenciada pela presença do  
catalisador.
RESPOSTA: 
Gráfico:



1)  [UFC 2009]  - Um dos  motivos  de  preocupação  e  conflito  nas  famílias  diz  respeito  aos  distúrbios  do  sono em 
adolescentes. Na fase da puberdade, o organismo atrasa em até quatro horas a produção da melatonina, hormônio que  
regula a necessidade de dormir. Sobre a estrutura da melatonina, representada a seguir, é correto afirmar que:

a) Apresenta um anel heterocíclico.
b) Contém as funções éter e amina secundária.
c) Representa um composto opticamente ativo.
d) Apresenta dez carbonos com hibridização sp£.
e) Contém quatro pares de elétrons não-ligantes.
RESPOSTA: [A]

2) [PUCRGS 2008] - Para responder à questão a seguir, numere a coluna B, que contém alguns nomes de compostos 
orgânicos, de acordo com a coluna A, na qual estão citadas funções orgânicas.

Coluna A
1. benzeno
2. etóxietano
3. metanoato de etila
4. propanona
5. metanal

Coluna B



(     ) éster
(     ) hidrocarboneto
(     ) éter
(     ) cetona
(     ) aldeído
A sequência CORRETA dos números da coluna B, de cima para baixo, é:
a) 2 - 1 - 3 - 5 - 4.           b) 3 - 1 - 2 - 4 - 5.       c) 4 - 3 - 2 - 1 - 5.     d) 3 - 2 - 5 - 1 - 4.     e) 2 - 4 - 5 - 1 - 3.
RESPOSTA: [B]

3) [PUCRIO 2009] -  Fluorquinolonas constituem uma classe de antibióticos capazes de combater diferentes tipos de 
bactérias. A norfloxacina, a esparfloxacina e a levofloxacina são alguns dos membros da família das fluorquinolonas.

De acordo com as informações acima, é INCORRRETO afirmar que:
a) a norfloxacina apresenta um grupo funcional cetona em sua estrutura.
b) a norfloxacina e a esparfloxacina apresentam os grupos funcionais amina e ácido carboxílico em comum.
c) a esparfloxacina apresenta cadeia carbônica insaturada.
d) a norfloxacina e a levofloxacina apresentam grupo funcional amida.
e) a levofloxacina apresenta anel aromático.
RESPOSTA: [D]

4)  [FGV  2009]  -  Nos  jogos  olímpicos  de  Pequim,  os  organizadores  fizeram  uso  de  exames  antidoping  bastante  
sofisticados, para detecção de uma quantidade variada de substâncias químicas de uso proibido. Dentre essas substâncias, 
encontra-se a furosemida, estrutura química representada na figura. A furosemida é um diurético capaz de mascarar o  
consumo de outras substâncias dopantes.



Na estrutura química desse diurético, podem ser encontrados os grupos funcionais:
a) ácido carboxílico, amina e éter.                                        b) ácido carboxílico, amina e éster.
c) ácido carboxílico, amida e éster.                                      d) amina, cetona e álcool.
e) amida, cetona e álcool.
RESPOSTA: [A]

5)  [UFSC 2009] - Observe as equações químicas do esquema a seguir, cujo reagente (A) é um composto orgânico muito 
importante na indústria química. Dentre suas várias aplicações, destacam-se sua utilização como agente responsável pelo 
amadurecimento de frutas e seu emprego na fabricação de polímeros.

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
(01) O composto A pertence à função dos hidrocarbonetos de fórmula geral CŠH‚Šø‚.
(02) Os nomes IUPAC de B e C são, respectivamente, bromoetano e etanol.
(04) A obtenção de C ocorre a partir da reação de desidratação de A, catalisada por ácido sulfúrico.
(08) Os produtos B e C apresentam apenas átomos de carbono com hibridização sp¤.
(16) O composto C é um isômero funcional do éter etoxi-etano.
(32) O nome IUPAC de A é eteno.
RESPOSTA: (02) + (08) + (32) = 42

6) [UERJ 2009] - Algumas doenças infecciosas, como a dengue, são causadas por um arbovírus da família 'Flaviridae'.



São conhecidos quatro tipos de vírus da dengue, denominados DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4; os três primeiros já  
produziram epidemias no Brasil.
A doença,  transmitida ao  homem pela  picada da  fêmea infectada  do mosquito 'Aedes  aegypti',  não  tem tratamento  
específico, mas os medicamentos frequentemente usados contra febre e dor devem ser prescritos com cautela. Na tabela a  
seguir são apresentadas informações sobre dois medicamentos:

Na estrutura do paracetamol está presente a seguinte função da química orgânica:
a) éter      b) amida      c) cetona       d) aldeído
RESPOSTA: [B]

7) [UDESC 2009] -  Uma substância emitida por um animal pode servir para atrair outro animal da mesma espécie, de 
sexo oposto, para marcar trilhas ou territórios, para advertência de perigo.
Os feromônios são compostos desta natureza usados para comunicação entre os membros da mesma espécie. A pesquisa  
de feromônios pode vir a ser uma oportunidade importante de obter o controle das pragas, principalmente na agricultura.  
A seguir há dois exemplos de feromônios:

Em relação à informação, responda:



a) A qual função orgânica pertence o feromônio A?
b) A qual função orgânica pertence o feromônio B?
c) Qual a fórmula molecular do feromônio B?
d) Quantos carbonos com hibridização sp£ possui o feromônio A?
e) Qual a porcentagem de Carbono na molécula do feromônio A? (Onde C = 12, H = 1, O = 16)
RESPOSTA: a) Função éster.                b) Função aldeído.               c) Fórmula molecular do feromônio B:C€H�„O‚.
d) O feromônio A possui cinco carbonos com hibridização sp£.
e) A fórmula molecular do feromônio A é C�„H‚„O‚; C�„H‚„O‚ = 224 u.
224 u ------100 %
14 × 12 u ------ Pcarbono
Pcarbono = 75 %

8)  [UDESC 2009) -  O desenvolvimento das técnicas de síntese, em química orgânica, proporcionou a descoberta de  
muitas drogas com atividades terapêuticas. A estrutura a seguir representa as moléculas do antibiótico tetraciclina.

a) Transcreva a estrutura apresentada e circule as funções orgânicas identificando-as.
b) Indique o (s) anel (éis) aromático (s) presente (s) no composto.
c) Qual a hibridização do carbono pertencente à função amida?
RESPOSTA: Teremos as seguintes funções orgânicas:

c) A hibridização do carbono pertencente à função amida é do tipo 
sp£.



9)  [UDESC 2009]  -  Os  aminoácidos  são  indispensáveis  ao  bom funcionamento  do  organismo humano.  Dentre  os 
essenciais, destacam-se leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, meteonina e triptofano, cujas principais fontes são 
as  carnes,  o  leite  e  o  ovo.  Já  entre  os  não essenciais,  que podem ser  sintetizados a  partir  dos  alimentos  ingeridos,  
destacam-se alanina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, hidroxilisina, tirosina, dentre outros.
Escreva a fórmula estrutural dos aminoácidos citados a seguir.
a) Leucina: Ácido 2 - amino -4- metil - pentanóico.
b) Tirosina: Ácido 2 - amino-3- (p - hidroxifenil) propanóico.
c) Glicina: Ácido 2 - amino - etanóico.
d) d- Fenilalanina: Ácido 2 - amino - 3 - fenil - propanóico.
RESPOSTA:
Observe as fórmulas estruturais a seguir:

10) [UNIFESP 2008] -  Usam-se aditivos para melhorar o aspecto e a preservação dos alimentos industrializados. O 
aditivo A.I é um agente antimicrobiano utilizado em alimentos como suco de frutas cítricas. O aditivo A.V é um agente  
antioxidante utilizado em alimentos como as margarinas.



a) Dê os nomes dos grupos funcionais que contêm átomos de H encontrados nas duas estruturas. Qual dos dois aditivos 
pode apresentar maior solubilidade num solvente apolar? Justifique.
b) Dentre os aditivos, qual seria o mais indicado para ser utilizado em alimentos de baixos valores de pH? Justifique. Dê o  
nome do aditivo A.I.
RESPOSTA:
a) Os grupos funcionais são ácido carboxílico e fenol, observe a figura 1.
Num solvente apolar o aditivo que apresenta maior solubilidade é aquele predominantemente apolar. Este aditivo é o  
A.V., pois os dois átomos de oxigênio estão em posição oposta (para) um em relação ao outro e isto diminui o momento  
dipolo elétrico, além disso, este aditivo possui maior número de carbonos.
b) Alimentos de baixos valores de pH são alimentos ácidos, como as frutas cítricas citadas no texto.
O aditivo mais indicado também deve apresentar caráter ácido. Neste caso o aditivo A.I. apresenta o caráter ácido mais  
acentuado, pois o ácido carboxílico é um ácido mais forte do que o fenol, logo este é o aditivo mais indicado.
Observe a fórmula estrutural do aditivo A.I. na figura 2.

11)  [UFC  2008] - A auroglaucina é um pigmento laranja natural que apresenta o núcleo básico I.

a) Sabendo que a estrutura da auroglaucina apresenta uma carbonila de aldeído não conjugada, uma hidroxila ligada a 
carbono sp£ e um grupo heptil, represente a estrutura deste pigmento, substituindo R, R‚ e Rƒ pelos átomos ou grupos  
adequados.
b) Represente a estrutura de um tautômero da auroglaucina, o qual apresente duas carbonilas em sua estrutura.



RESPOSTA:
a) De acordo com as informações apresentadas, R = OH, R‚ = H e Rƒ = CH‚(CH‚)…CHƒ. Assim, a estrutura do pigmento é  
a representada na figura 1.
b) A estrutura do tautômero do pigmento que apresenta dois grupos acila é a que está representada na figura 2.

12) [UFRJ 2008] -  Os mais famosos violinos do mundo foram fabricados entre 1600 e 1750 pelas famílias Amati,  
Stradivari e Guarneri. 
Um  dos  principais  segredos  desses  artesãos  era  o  verniz,  tido  como  o  responsável  pela  sonoridade  única  desses  
instrumentos.  Os  vernizes  antigos  eram  preparados  a  partir  de  uma  mistura  de  solventes  e  resinas,  em  diferentes 
proporções. Uma receita datada de 1650 recomendava a mistura de resina de pinheiro, destilado de vinho e óleo de 
lavanda. O quadro a seguir ilustra as principais substâncias presentes nos ingredientes da receita.

a) Indique as funções das principais substâncias encontradas no verniz.
b) Escreva a fórmula molecular do composto III.
RESPOSTA: a) Hidrocarboneto; ácido carboxílico, álcool e éster.
b) C‚H†O.



13) [UFRGS 2007] -  A seguir estão relacionados, os nomes químicos de seis compostos orgânicos e, entre parênteses,  
suas respectivas aplicações; e adiante na figura, as fórmulas químicas de cinco desses compostos.

Associe-os adequadamente.

1 - ácido ›-aminobenzóico (matéria-prima de síntese do anestésico novocaína)
2 - ciclopentanol (solvente orgânico)
3 - 4-hidróxi-3-metoxibenzaldeído (sabor artificial de baunilha)
4 - ‘-naftol (matéria-prima para o inseticida carbaril)
5 - trans-1-amino-2-fenilciclopropano (antidepressivo)
6 - ’-naftol (conservante de alimentos)

A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) 1 - 5 - 6 - 3 - 2.          b) 5 - 3 - 6 - 2 - 4.       c) 1 - 4 - 3 - 5 - 2.      d) 1 - 5 - 4 - 3 - 2.      e) 3 - 2 - 4 - 1 - 6.  
RESPOSTA: [D]

14) [UFC 2007] - O oseltamivir (Tamiflu - marca registrada, I) é um antiviral isolado da planta asiática 'Illicium verum' e  
empregado no tratamento da gripe aviária.

a) Indique o nome da função orgânica em I que possui o par de elétrons livres mais básico.
b) Determine a composição centesimal (uma casa decimal) de I considerando-se a sua massa molar um número inteiro.



RESPOSTA: 
a) A função orgânica em I que tem o par de elétrons livres mais básico é denominada amina.
b) A fórmula molecular de I é C†H‚ˆN‚O„, e sua massa molar, 312. Assim, a sua composição centesimal é: C (61,5 %), H 
(9,0 %), N (9,0 %), O (20,5 %).

15) [PUCMG 2007] - As substâncias a seguir são importantes agentes orais contraceptivos.

Assinale a afirmativa INCORRETA.
a) O etinilestradiol apresenta um grupo funcional fenol em sua estrutura.
b) O acetato de noretindrona é um éster da noretindrona.
c) Os três compostos apresentam como funções orgânicas em comum: cetona, álcool e alquino.
d) A noretindrona apresenta um grupo funcional cetona em sua estrutura.
RESPOSTA: [C]

16) [UNICAMP 2007] - APRESENTAÇÃO DA COLETÂNEA
A produção agrícola afeta relações de trabalho, o uso da terra, o comércio, a pesquisa tecnológica, o meio ambiente.
Refletir sobre a agricultura significa colocar em questão o próprio modo de configuração de uma sociedade.

1) O açúcar
O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.

Vejo-o puro
e afável ao paladar



como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.

Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,
dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.

Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.

Em lugares distantes, onde não há hospital
nem escola,
homens que não sabem ler e morrem de fome
aos 27 anos
plantaram e colheram a cana
que viraria açúcar.

Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em
Ipanema.

(Ferreira Gullar, "Dentro da noite veloz". Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, p. 44, 45.)



2) Se eu pudesse alguma coisa com Deus, lhe rogaria quisesse dar muita geada anualmente nas terras de serra acima, onde  
se faz o açúcar; porque a cultura da cana tem sido muito prejudicial aos povos: 1¡-) porque tem abandonado ou diminuído  
a cultura do milho e do feijão e a criação dos porcos; estes gêneros têm encarecido, assim como a cultura de trigo, e do  
algodão e azeite de mamona; 2¡-) porque tem introduzido muita escravatura, o que empobrece os lavradores, corrompe os 
contumes e leva ao desprezo pelo trabalho de enxada; 3¡-) porque tem devastado as belas matas e reduzido a taperas  
muitas herdades; 4¡-) porque rouba muitos braços à agricultura, que se empregam no carreto dos africanos; 5¡-) porque  
exige grande número de bestas muares que não procriam e que consomem muito milho; 6¡-) porque diminuiria a feitura 
da cachaça, que tão prejudicial é do moral e físico dos moradores do campo.

(Adaptado de José Bonifácio de Andrada e Silva [1763- -1838], "Projetos para o Brasil". São Paulo: Companhia 
das Letras, 1998, p. 181, 182.)

3)  Uma  parceria  entre  órgãos  públicos  e  iniciativa  privada  prevê  o  fornecimento  de  oleoginosas  produzidas  em 
assentamentos rurais paulistas para a fabricação de biodiesel. De um lado, a parceria proporcionará aos assentados uma 
nova fonte de renda. De outro, facilitará o cumprimento da exigência do programa nacional de biodiesel que estabelece  
que, no Estado de São Paulo, 30 % das oleaginosas para a produção de biodiesel sejam provenientes da agricultura  
familiar, para que as indústrias tenham acesso à redução dos impostos federais.

(Adaptado de Alessandra Nogueira, "Alternativa para os assentamentos". Energia Brasileira, n¡- 3, jun. 2006, p.  
63.)

4) Parece que os orixás da Bahia já previam. O mesmo dendê que ferve a moqueca e frita o acarajé pode também mover  
os trios elétricos no Carnaval. O biotrio, trio elétrico de última geração, movido a biodiesel, conquista o folião e atrai a  
atenção de investidores. Se aproveitarem a dica dos biotrios e usarem biodiesel, os sistemas de transporte coletivo dos  
centros urbanos transferirão recursos que hoje financiam o petrodiesel para as lavouras das plantas oleaginosas, ajudando  
a despoluir as cidades. A auto-suficiência em petróleo, meta conquistada, é menos importante hoje do que foi no passado.  
O desafio agora é gerar excedentes para exportar energias renováveis por meio de econegócios que melhorem a qualidade 
do ambiente urbano, com ocupação e geração de renda no campo, alimentando as economias rurais e redistribuindo  
riquezas.

(Adaptado de Eduardo Athayde, "Biodiesel no Carnaval da Bahia". Folha de S. Paulo, 28/02/2006, p. A3.)

5) Especialistas dizem que, nos EUA, com o aumento dos preços do petróleo, os agricultores estão dirigindo uma parte  
maior de suas colheitas para a produção de combustível do que para alimentos ou rações animais. A nova estimativa  
salienta a crescente concorrência entre alimentos e combustível,  que poderá colocar os ricos motoristas de carros do  
Ocidente contra os consumidores famintos nos países em desenvolvimento.

(Adaptado de "Menos milho, mais etanol". Energia Brasileira, n¡- 3, jun. 2006, p. 39.)



6) O agronegócio responde por um terço do PIB, 42 % das exportações e 37 % dos empregos. Com clima privilegiado,  
solo fértil, disponibilidade de água, rica biodiversidade e mão-de-obra qualificada, o Brasil é capaz de colher até duas  
safras anuais de grãos. As palavras são do Ministério da Agricultura e correspondem aos fatos. Essa é, no entanto, apenas  
metade da história.  Há uma série de questões pouco debatidas:  Como se distribui  a riqueza gerada no campo? Que 
impactos  o agronegócio causa na sociedade,  na  forma de desemprego,  concentração de renda e  poder,  êxodo rural, 
contaminação da água e do solo e destruição de biomas? Quanto tempo essa bonança vai durar, tendo em vista a exaustão  
dos recursos naturais? O descuido socioambiental vai servir de argumento para a criação de barreiras não-tarifárias, como  
a que vivemos com a China na questão da soja contaminada por agrotóxicos?

(Adaptado de Amália Safatle e Flávia Pardini, "Grãos na Balança". Carta Capital, 01/09/2004, p. 42.)

7) No que diz respeito à política de comércio internacional da produção agrícola, não basta batalhar pela redução de 
tarifas aduaneiras e pela diminuição de subsídios concedidos aos produtores e exportadores no mundo rico. Também não 
basta combater o protecionismo disfarçado pelo excesso de normas sanitárias. Este problema é real, mas, se for superado, 
ainda restarão regras de fiscalização perfeitamente razoáveis e necessárias a todos os países. O Brasil não está apenas  
atrasado  em  seu  sistema  de  controle  sanitário,  em  relação  às  normas  em vigor  nos  países  mais  desenvolvidos.  A 
deficiência, neste momento, é mais grave. Houve um retrocesso em relação aos padrões alcançados há alguns anos e a 
economia brasileira já está sendo punida por isso.

(Adaptado de "Nem tudo é protecionismo". O Estado de S. Paulo, 14/07/2006, p. B14.)

8) A marcha para o oeste nos Estados Unidos, no século XIX, só se tornou realidade depois da popularização do arado de 
aço, por volta de 1830. A partir do momento em que o solo duro pôde ser arado, a região se tornou uma das mais  
produtivas do mundo. No Brasil, o desbravamento do Centro-Oeste, no século XX, também foi resultado da tecnologia.  
Os primeiros agricultores do cerrado perderam quase todo o investimento porque suas sementes não vingavam no solo da 
região. Johanna Dobereiner descobriu que bactérias poderiam ser utilizadas para diminuir a necessidade de gastos com 
adubos químicos. A descoberta permitiu a expansão de culturas subtropicais em direção ao Equador.

(Adaptado de Eduardo Salgado, "Tecnologia a serviço do desbravamento". Veja, 29/09/2004, p. 100.)

9) Devido às pressões de fazendeiros do Meio-Oeste e de empresas do setor agrícola que querem proteger o etanol norte-
americano, produzido com base no milho, contra a competição do álcool brasileiro à base de açúcar, os Estados Unidos  
impuseram uma tarifa (US$ 0,14 por litro) que inviabiliza a importação do produto brasileiro. E o fizeram mesmo que o  
etanol à base de açúcar brasileiro produza oito vezes mais energia do que o combustível fóssil utilizado em sua produção, 
enquanto o etanol de milho norte-americano só produz 130 % mais energia do que sua produção consome. Eles o fizeram 
mesmo que o etanol à base de açúcar reduza mais as emissões dos gases responsáveis pelo efeito estufa do que o etanol de 
milho. E o fizeram mesmo que o etanol à base de cana-de-açúcar pudesse facilmente ser produzido nos países tropicais  
pobres da África e do Caribe e talvez ajudar a reduzir sua pobreza.



(Adaptado de Thomas Friedman, "Tão burros quanto quisermos". Folha de S. Paulo, 21/09/2006, p. B2.)
Alguns textos da coletânea deixam claro que o Brasil, em razão de suas condições climáticas, apresenta grande potencial  
para a produção de combustíveis renováveis a partir de produtos agrícolas. O etanol já é uma realidade há mais de vinte 
anos e agora o biodiesel começa a ser produzido, em escala industrial, a partir de óleos vegetais. Uma das possibilidades 
para a obtenção desse óleo vegetal é a soja. A soja contém cerca de 20 % (massa/massa) de óleo comestível no grão seco,  
enquanto cada tonelada de cana fornece, em média, 80 litros de etanol. Um fato químico interessante é que esse óleo  
comestível pode ser transformado em biodiesel pela reação de transesterificação com etanol em condições apropriadas.
a) Com que outro nome o etanol também é conhecido?
b) Sabendo-se que o óleo de soja e o etanol têm densidade muito próximas, aproximadamente 0,80 g/cm¤ à temperatura  
ambiente, qual cultura produziria maior quantidade de líquido (óleo ou álcool), a soja ou a cana-de-açúcar, considerando-
se uma produtividade média de 2600 kg de grãos de soja por hectare e a da cana como 80 toneladas/hectare? Justifique  
com cálculos.
c) A reação de transesterificação a que o texto faz alusão é a transformação de um éster em outro. Qual é a fórmula  
estrutural do éster mais simples que se conhece?
RESPOSTA: a) Álcool etílico ou álcool comum.
b) Produtividade de óleo:
1 hectare:
2600 kg de grãos ----- 100 %
                            m  -----  20 %
m = 520 kg de grãos o que equivale a 520 kg de óleo.
m = 520 kg de óleo = 520 x 10¤g

- volume de óleo:
d(óleo) = 0,80 g/cm¤ ou 800 g/L
         800 g ----- 1 L
520 . 10¤ g -----  V
V = 520 x10¤x (1L)/800 = 650 L

Produtividade de álcool:
1 hectare:
    1 tonelada de cana ----- 80 L de etanol
80 toneladas de cana -----  V
V = 6400 L.
Concluímos que a cultura de cana produziria maior volume.



c) O éster mais simples que se conhece é o metanoato de metila. Observe a figura seguir:

17) [PUC 2006] - Os aromas e sabores dos alimentos são essenciais para nossa cultura na escolha, no preparo e na 
degustação dos alimentos. A seguir estão representadas algumas das substâncias responsáveis pelas sensações 
características do gengibre, da framboesa, do cravo e da baunilha.

A função química presente nas quatro estruturas representadas é
a) éster.     b) álcool.    c) cetona.    d) aldeído.    e) fenol.
RESPOSTA: [E]

18)  [UFU 2006]  -  O  gingerol,  cuja  estrutura  está  representada  adiante,  é  uma  substância  encontrada  no  gengibre, 
responsável  pela  sensação  ardente  quando  este  é  ingerido.  Essa  substância  apresenta  propriedades  cardiotônicas  e  
antieméticas.

É correto afirmar que o gingerol



a) apresenta fórmula molecular C‡H‚†O„ e caráter ácido pronunciado pela presença do fenol.
b) apresenta fórmula molecular C‡H‚ƒO„ e é um composto saturado e de cadeia heterogênia.
c) apresenta função mista: cetona, álcool e éster e caráter básico evidente pela presença do anel.
d) é um composto apolar de cadeia aromática, homogênia e mista.
RESPOSTA: [A]

19) [ UFSM 2006] - A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses, 
alemães, italianos e de outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas,  
sabemos que outros povos, anteriores aos citados, protagonizaram a nossa história.

Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar o nosso povo nativo, "o índio", foi selecionada a área  
temática CULTURA e as questões foram construídas com base na obra "Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul" 
(Custódio, L. A. B., organizador. Santa Cruz do Sul: EDUNISC; IPHAN, 2004).
"Quando as condições ambientais se estabilizaram, os primeiros povos de nosso Estado distribuíram-se por todo o 
território, habitando campos, florestas, litoral, cerritos, pinheirais."
Os vegetais verdes, componentes das biotas, possuem, em suas estruturas, moléculas de clorofila.

Observe a representação da clorofila e assinale a alternativa que contém o(s) grupo(s) funcional(is) oxigenado(s) que a 
compõe(m).
a) Cetona     b) Éster     c) Amidas     d) Cetona e ésteres    e) Ésteres e amidas
RESPOSTA: [D]

20) [UFLA 2006]  O AZT possui capacidade de inibir a infecção e os efeitos citopáticos do vírus da imunodeficiência  
humana do tipo HIV, agente causador da AIDS. Esse composto possui  em sua estrutura vários grupos funcionais e  
carbonos assimétricos.
Com relação a esse composto,
a) cite três grupos funcionais.
b) transcreva a estrutura, identificando os carbonos assimétricos.
c) identifique dois carbonos sp¤ e dois carbonos sp£ na estrutura transcrita.



RESPOSTA: 
a) Álcool, éter e azida.

21) [UNIFESP 2006] - A "violeta genciana" é empregada, desde 1890, como fármaco para uso tópico, devido a sua ação 
bactericida, fungicida e secativa. Sua estrutura é representada por:

Em relação à violeta genciana, afirma-se:
I. Apresenta grupos funcionais amina e radicais metila.
II. Apresenta carbono quiral.
III. Forma ligação de hidrogênio intermolecular.
É correto apenas o que se afirma em
a) I.       b) I e II.              c) I e III.       d) II e III.      e) III.
RESPOSTA: [A]



22) [UEG 2005] - Os ésteres são compostos orgânicos com importantes aplicações industriais. São usados como essências  
de frutas e aromatizantes na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. Por exemplo, o hexanoato de etila é utilizado  
como essência de abacaxi. A estrutura química que representa essa essência é:

RESPOSTA: [A]

23)  [UNIFESP  2005]  -  "Substância  proibida  no  Brasil  matou  animais  no  zoológico  de  São  Paulo".  Esta  notícia, 
estampada nos jornais brasileiros no início de 2004, se refere à morte dos animais intoxicados pelo monofluoroacetato de 
sódio, um derivado do ácido monofluoroacético (ou ácido monofluoroetanóico), que age no organismo dos mamíferos  
pela inibição da enzima aconitase, bloqueando o ciclo de Krebs e levando-os à morte.
a) Escreva a fórmula estrutural do ácido monofluoroetanóico e identifique, indicando com setas e fornecendo seus nomes,  
duas funções orgânicas presentes neste composto.
b) Quanto maior a eletronegatividade do grupo ligado ao carbono 2 dos derivados do ácido acético, maior a constante de  
dissociação do ácido (efeito indutivo). Considerando os ácidos monocloroacético, monofluoroacético e o próprio ácido 
acético, coloque-os em ordem crescente de acidez.
RESPOSTA: a) Figura 1.
b) Quanto maior a eletronegatividade do grupo ligado ao segundo carbono da cadeia do derivado do ácido acético, maior  
será o efeito indutivo e maior a acidez do composto.
Como o flúor é mais eletronegativo do que o cloro e o carbono, teremos a ordem apresentada na figura 2.



24) [UNICAM 2005] -  Feromônios são substâncias químicas usadas na comunicação entre indivíduos de uma mesma 
espécie. A mensagem química tem como objetivo provocar respostas comportamentais relativas à agregação, colaboração  
na  obtenção  de  alimentos,  defesa,  acasalamento,  etc.  Há  uma  variedade  de  substâncias  que  exercem  o  papel  de  
feromônios, como o CHƒ(CH‚)ƒCH‚OH (sinal de alerta) e o CHƒCH‚CO(CH‚)…CHƒ (preparar para a luta). Uma mariposa  
chamada "Bombyx disparate" segrega um feromônio sexual capaz de atrair os machos da espécie numa distância de até  
800 metros. Tal substância apresenta, na molécula, a função epóxi. Um fragmento de uma molécula desse feromônio,  
contendo apenas o principal grupo funcional, pode ser representado simplificadamente como  -CHOCH-.
a) Copie as duas fórmulas das substâncias citadas acima. Em cada uma delas, marque e dê o nome de uma função química  
presente.
b) Escreva o nome químico da substância referente ao sinal de alerta.
c) Desenhe a "fórmula estrutural" do fragmento -CHOCH-.
RESPOSTA: Observe as figuras a seguir para os itens a e c:

b) 1-pentanol ou pentan-1-ol.

25) [UNESP 2003] -  Muitos compostos orgânicos sintéticos fazem parte de nosso cotidiano, tendo as mais diversas  
aplicações. Por exemplo, a aspirina, que é muito utilizada como analgésico e antitérmico.

a) Escreva o nome de um grupo funcional presente na molécula da aspirina.
b) A hidrólise da aspirina leva à formação de ácido salicílico (ácido 2-hidroxibenzóico) e de um outro ácido. Escreva a 
fórmula e o nome deste ácido.
RESPOSTA: a) Grupo carboxila (função ácido carboxílico), ou o grupo da função éster.
b) Observe a figura a seguir.



25) [UERJ 2001] -  O aromatizante artificial antranilato de metila é utilizado por alguns fabricantes de gelatina de uva.  
Essa substância deriva do ácido antranílico, que possui as seguintes características:
- é um ácido carboxílico aromático;
- apresenta um grupo amino na posição orto;
- possui fórmula molecular C‡H‡NO‚.
Escreva a fórmula estrutural plana desse aromatizante e cite a função química a que ele pertence.
RESPOSTA:
Observe a fórmula estrutural a seguir:

Pertence a função éster.Pertence a função éster.

 26) [MACKENZIE 2009] - Aldeídos e cetonas reagem com compostos de Grignard (R-MgX), originando um composto 
intermediário que, por hidrólise, origina um álcool, de acordo com o esquema a seguir.

 



R = grupo alquila ou H.
R = grupo alquila ou H.
R‚ = grupo alquila ou arila. 
X = halogênio.
O produto orgânico obtido da reação entre o formol (metanal) e o cloreto de metil-magnésio, de acordo com o esquema  
acima, reage como o ácido butanóico, em meio ácido, formando um composto que exala um aroma característico de  
abacaxi. Assim, o nome do produto obtido pela reação de Grignard entre o formol e o cloreto de metil-magnésio, o nome 
da função a que pertence o composto que exala o aroma de abacaxi e a nomenclatura IUPAC dessa substância são,  
respectivamente,
 a) etanol, éter e butanoato de etila. 
b) etanol, éster e etanoato de butila. 
c) propanol, ácido carboxílico e etanoato de butila. 
d) etanol, éster e butanoato de etila. 
e) metanol, éter e etanoato de butila.
RESPOSTA: [D]


