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Queridos alunos, esse conteúdo que coloquei na lista de exercícios, Estequiometria, é de 
extrema importância para o PISM e o ENEM e vocês já viram no ano passado. Estou em 
pensamento com todos vocês. Bom trabalho a Todos! 

 
“Invisibilidade não significa ausência.”  

 
 
ESTEQUIOMETRIA 
 
Questão 01 - (ENEM/2011)  
   

A eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis 
altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior 
acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são 
assimilados pelos produtores primários e o crescimento desses é controlado 
pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à 
abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. O ciclo 
representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um 
lago. 

 

 
SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química Ambiental. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, 2008 (adaptado). 
 

A análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais 
provenientes de lavouras adubadas revelou as concentrações dos 
elementos carbono (21,2 mol/L), nitrogênio (1,2 mol/L) e fósforo (0,2 mol/L). 
Nessas condições, o nutriente limítrofe é o 

 
a) C 
b) N 
c) P 
d) CO2  
e) PO43– 



 
Questão 02 - (ENEM/2010)  
   

O flúor é usado de forma ampla na prevenção de cáries. Por reagir com a 
hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] presente nos esmaltes dos dentes, o flúor 
forma a fluorapatita [Ca10(PO4)6F2], um mineral mais resistente ao ataque 
ácido decorrente da ação de bactérias específicas presentes nos 
açúcares das placas que aderem aos dentes. 

Disponível em: http://www.odontologia.com.br. Acesso em: 27 jul. 2010 
(adaptado). 

 
A reação de dissolução da hidroxiapatita é: 

 
 

 
 

Dados: Massas molares em g/mol – [Ca10(PO4)6(OH2)] = 1004; HPO42– = 96; 
Ca = 40. 

 
Supondo-se que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por 
hidroxiapatita, o ataque ácido que dissolve completamente 1 mg desse 
material ocasiona a formação de, aproximadamente, 

 
a) 0,14 mg de íons totais. 
b) 0,40 mg de íons totais. 
c) 0,58 mg de íons totais. 
d) 0,97 mg de íons totais. 
e) 1,01 mg de íons totais. 

 
Questão 03 - (ENEM/2012)  
   

No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o 
aquecimento global leva o slogan: 1 pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a menos! A 
ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo 
dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de 
gás de cozinha. 

Um hambúrguer ecológico? E pra já! Disponível em: 
http://lqes.iqm.unicamp.br.  

Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado). 
 

Considerando um processo de combustão completa de um gás de 
cozinha composto exclusivamente por butano (C4H10), a mínima 
quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para 
atender à meta diária, apenas com esse gesto, é de 

 
Dados: CO2 (44 g/mol); C4H10 (58 g/mol) 

 
a) 0,25 kg. 
b) 0,33 kg. 
c) 1,0 kg. 
d) 1,3 kg. 



e) 3,0 kg. 
 
Questão 04 - (ENEM/2014)  
   

A água potável precisa ser límpida, ou seja, não deve conter partículas 
em suspensão, tais como terra ou restos de plantas, comuns nas águas de 
rios e lagoas. A remoção das partículas é feita em estações de 
tratamento, onde Ca(OH)2 em excesso e Al2(SO4)3 são adicionados em um 
tanque para formar sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Esse último 
se forma como flocos gelatinosos insolúveis em água, que são capazes de 
agregar partículas em suspensão. Em uma estação de tratamento, cada 
10 gramas de hidróxido de alumínio é capaz de carregar 2 gramas de 
partículas. Após decantação e filtração, a água límpida é tratada com 
cloro e distribuída para as residências. As massas molares dos elementos H, 
O, Al, S e Ca são, respectivamente, 1 g/mol, 16 g/mol, 27 g/mol, 32 g/mol e 
40 g/mol. 

 
Considerando que 1 000 litros da água de um rio possuem 45 gramas de 
partículas em suspensão, a quantidade mínima de Al2(SO4)3 que deve ser 
utilizada na estação de tratamento de água, capaz de tratar 3 000 litros 
de água de uma só vez, para garantir que todas as partículas em 
suspensão sejam precipitadas, é mais próxima de 

 
a) 59 g. 
b) 493 g. 
c) 987 g. 
d) 1 480 g. 
e) 2 960 g. 

 
Questão 05 - (ENEM/2012)  
   

Pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo 
inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. 
No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal 
como CuO. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da 
grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à 
propriedade magnética do material. 

VASCONCELOS, Y. Um ímã diferente. Disponível em: 
http://revistapesquisa.fapesp.br. 

Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado). 
 

Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, 8 g de 
CuO produzirão uma massa de CO2 igual a 
Dados: Massa molar em g/mol: C = 12; O = 16; Cu = 64 

 
a) 2,2 g. 
b) 2,8 g. 
c) 3,7 g. 
d) 4,4 g. 
e) 5,5 g. 

 



Questão 06 - (ENEM/2012)  
   

Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta 
potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu 
uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, 
principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que 
corresponde a 4 calorias/grama. É contraindicado a portadores de 
fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca acúmulo da 
fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA (índice diário 
aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa corpórea. 

Disponível em; http://boaspraticasfarmaceuticas.com.  
Acesso em: 27 fev. 2012. 

 
Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada 
de aspartame, em mol, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode 
ingerir por dia é mais próxima de 

 
Dado: massa molar do aspartame = 294 g/mol 

 
a) 1,3  10 –4. 
b) 9,5  10 –3. 
c) 4  10–2. 
d) 2,6. 
e) 823. 

 
Questão 07 - (ENEM/2009)  
   

O pó de café jogado no lixo caseiro e, principalmente, as grandes 
quantidades descartadas em bares e restaurantes poderão se transformar 
em uma nova opção de matéria prima para a produção de biodiesel, 
segundo estudo da Universidade de Nevada (EUA). No mundo, são cerca 
de 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogados no lixo por ano. O 
estudo mostra que o café descartado tem 15% de óleo, o qual pode ser 
convertido em biodiesel pelo processo tradicional. Além de reduzir 
significativamente emissões prejudiciais, após a extração do óleo, o pó de 
café é ideal como produto fertilizante para jardim. 

Revista Ciência e Tecnologia no Brasil, n. 155, jan. 2009. 
 

Considere o processo descrito e a densidade do biodiesel igual a 900 
kg/m3. A partir da quantidade de pó de café jogada no lixo por ano, a 
produção de biodiesel seria equivalente a 

 
a) 1,08 bilhões de litros, 
b) 1,20 bilhões de litros. 
c) 1,33 bilhões de litros. 
d) 8,00 bilhões de litros. 
e) 8,80 bilhões de litros. 

 
Questão 08 - (ENEM/2013)  
 



A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto 
com carvão (carbono) e ar atmosférico em uma série de reações de 
oxidorredução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 
3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a 
oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. 
Os dois principais produtos formados são aço doce (liga de ferro com teor 
de 0,3% de carbono restante) e gás carbônico. As massas molares 
aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 
g/mol e 16 g/mol. 

LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. 
São Paulo: Edgard Blucher, 1999 (adaptado). 

 
Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-
gusa, a massa de gás carbônico formada, em quilogramas, na produção 
de aço doce, é mais próxima de 

 
a) 28.  
b) 75.  
c) 175.  
d) 275.  
e) 303. 

 
Questão 09 - (ENEM/2010)  
   

Fator de emissão (carbon footprint) é um termo utilizado para expressar a 
quantidade de gases que contribuem para o aquecimento global, 
emitidos por uma fonte ou processo industrial específico. Pode-se pensar 
na quantidade de gases emitidos por uma indústria, uma cidade ou 
mesmo por uma pessoa. Para o gás CO2, a relação pode ser escrita: 

 

Fator de emissão de CO2 = 
material de Quantidade

emitida CO de Massa 2  

 
O termo “quantidade de material” pode ser, por exemplo, a massa de 
material produzido em uma indústria ou a quantidade de gasolina 
consumida por um carro em um determinado período. 

 
No caso da produção do cimento, o primeiro passo é a obtenção do 
óxido de cálcio, a partir do aquecimento do calcário e altas temperaturas, 
de acordo com a reação: 

 
CaCO3(s)  →  CaO(s) + CO2(g) 

 
Uma vez processada essa reação, outros compostos inorgânicos são 
adicionados ao óxido de cálcio, tendo o cimento formado 62% de CaO 
em sua composição. 

 
Dados: Massas molares em g/mol – CO2 = 44; CaCO3 = 100; CaO = 56. 

TREPTOW, R. S. Journal of Chemical Education. v. 87 nº 2, fev. 2010 (adaptado). 
 



Considerando as informações apresentadas no texto, qual é, 
aproximadamente, o fator de emissão de CO2 quando 1 tonelada de 
cimento for produzida, levando-se em consideração apenas a etapa de 
obtenção do óxido de cálcio? 

 
a) 4,9 x 10–4  
b) 7,9 x 10–4  
c) 3,8 x 10–1  
d) 4,9 x 10–1  
e) 7,9 x 10–1  

 
Questão 10 - (ENEM/2014)  
   

O cobre, muito utilizado em fios da rede elétrica e com considerável 
valor de mercado, pode ser encontrado na natureza na forma de 
calcocita, Cu2S (s), de massa molar 159 g/mol. POr meio da reação Cu2S 
(s) + O2 (g)  →  2 Cu (s) + SO2 (g), é possível obtê-lo na forma metálica. 

 
A quantidade de matéria de cobre metálico produzida a partir de uma 
tonelada de calcocita com 7,95% (m/m) de pureza é 

 
a) 10  103 mol. 
b) 50  102 mol. 
c) 1,0  100 mol. 
d) 5,0  10–1 mol. 
e) 4,0  10–3 mol. 

 
Questão 11 - (ENEM/2011)  
   

Três amostras de minérios de ferro de regiões distintas foram analisadas 
e os resultados, com valores aproximados, estão na tabela: 

 

 
 

Considerando que as impurezas são inertes aos compostos envolvidos, 
as reações de redução do minério de ferro com carvão, de formas 
simplificadas, são: 

 
2 Fe2O3 + 3 C  →  4 Fe + 3 CO2 

2 FeO + C  →  2 Fe + CO2 
Fe3O4 + 2 C  →  3 Fe + 2 CO2 

Dados: Massas molares (g/mol) C = 12; O = 16; Fe = 56; FeO = 72; Fe2O3 = 
160; Fe3O4 = 232. 

 
Os minérios que apresentam, respectivamente, a maior pureza e o menor 
consumo de carvão por tonelada de ferro produzido são os das regiões: 

 
a) A com 75% e C com 143 kg. 



b) B com 80% e A com 161 kg. 
c) C com 85% e B com 107 kg. 
d) A com 90% e B com 200 kg. 
e) B com 95% e A com 161 kg. 

 
Questão 12 - (ENEM/2014)  
   

Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias 
de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios 
sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a 
consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, em um 
processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na 
equação (1). 

CaCO3 (s) + SO2 (g)  → CaSO3 (s) + CO2 (g)     (1) 
Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio 

do ar atmosférico, para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado 
na equação (2). Essa etapa é de grande interesse porque o produto da 
reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins 
agrícolas. 

2 CaSO3 (s) + O2 (g)  →  2 CaSO4 (s)     (2) 
As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são 
iguais a 12 g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, respectivamente. 

BAIRD, C. Química ambiental.  
Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 

 
Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso 
obtida, em gramas, por mol de gás retido é mais próxima de 

 
a) 64. 
b) 108. 
c) 122. 
d) 136. 
e) 245. 

 
Questão 13 - (ENEM/2010)  
   

A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de 
aproximadamente 32% Pb, 3% PbO, 17% PbO2 e 36% PbSO4. A média de 
massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6kg, onde 19% é 
PbO2, 60% PbSO4 e 21% Pb. Entre todos os compostos de chumbo presentes 
na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo (II), pois nos 
processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo (placas das 
baterias) são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, 
gás muito poluente. 
Para reduzir o problema das emissões de SO2(g), a indústria pode utilizar 
uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico, para a 
dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a 
redução de sulfato presente no PbSO4 é feita via lixiviação com solução 
de carbonato de sódio (Na2CO3) 1M a 45°C, em que se obtém o 
carbonato de chumbo (II) com rendimento de 91%. Após esse processo, o 
material segue para a fundição para obter o chumbo metálico. 



PbSO4 + Na2CO3  →  PbCO3 + Na2SO4 
Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32; 
Na = 23; O = 16; C = 12 

ARAÚJO, R.V.V.; TINDADE, R.B.E.; SOARES, P.S.M. 
Reciclagem de chumbo de bateria automotiva: estudo de caso. 

Disponível em: http://www.iqsc.usp.br. 
Acesso em: 17 abr. 2010 (adaptado). 

 
Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de 
carbonato de chumbo (II) por meio da lixiviação por carbonato de sódio e 
considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual 
quantidade aproximada, em quilogramas, de PbCO3 é obtida? 

 
a) 1,7 kg  
b) 1,9 kg  
c) 2,9 kg 
d) 3,3 kg  
e) 3,6 kg 

 
Questão 14 - (ENEM/2015)  
   

Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma 
técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse 
processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério 
denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão 
do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de 
equações químicas: 

 
2 ZnS + 3 O2 →  2 ZnO + 2 SO2 

ZnO + CO →  Zn + CO2 
 

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2 (32 g/mol); ZnO (81 
g/mol); SO2 (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO2 (44 g/mol); e Zn (65 g/mol). 
Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será 
produzido a partir de 100 kg de esfalerita? 

 
a) 25 
b) 33 
c) 40 
d) 50 
e) 54 

 
Questão 15 - (ENEM/2015)  
  

O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a 
partir da ustulação do minério calcosita (Cu2S). Durante esse processo, 
ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma 
que o cobre fique “livre” e o enxofre se combine com o O2 produzindo 
SO2, conforme a equação química: 

 
Cu2S (s) + O2 (g) ⎯→⎯  2 Cu (l) + SO2 (g) 



 
As massas molares dos elementos Cu e S são, respectivamente, iguais a 
63,5 g/mol e 32 g/mol. 

CANTO, E. L. Minerais, minérios, metais: de onde vêm?, para onde vão?  
São Paulo: Moderna, 1996 (adaptado). 

 
Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo 
rendimento é de 80%, a massa, em gramas, do minério necessária para 
obtenção do cobre é igual a 

 
a) 955. 
b) 1 018. 
c) 1 590. 
d) 2 035. 
e) 3 180. 

 
Questão 16 - (ENEM/2014)  
   

O bisfenol-A é um composto que serve de matéria-prima para a 
fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, 
em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está 
sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser 
um mimetizador de estrógenos (hormônios) que, atuando como tal no 
organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol-A (massa 
molar igual a 228 g/mol) é preparado pela condensação da propanona 
(massa molar igual a 58 g/mol) com fenol (massa molar igual a 94 g/mol), 
em meio ácido, conforme apresentado na equação química. 

 

H+

HO

CH3H3C

OH

+ H2O
  

HO

2 +

H3C CH3

O

H+

 
 

 
PASTOTE, M. Anvisa proíbe mamadeiras com bisfenol-A no Brasil.  

Folha de S. Paulo, 15 set. 2011 (adaptado). 
 

Considerando que, ao reagir 580 g de propanona com 3 760 g de fenol, 
obteve-se 1,14 kg de bisfenol-A, de acordo com a reação descrita, o 
rendimento real do processo foi de 

 
a) 0,025%. 
b) 0,05%. 
c) 12,5%. 
d) 25%. 
e) 50%. 

 
Questão 17 - (ENEM/2012)  



   
O polímero PET (tereftalato de polietileno), material presente em 

diversas embalagens descartáveis, pode levar centenas de anos para ser 
degradado e seu processo de reciclagem requer um grande aporte 
energético. Nesse contexto, uma técnica que visa baratear o processo foi 
implementada recentemente. Trata-se do aquecimento de uma mistura 
de plásticos em um reator, a 700 ºC e 34 atm, que promove a quebra das 
ligações químicas entre átomos de hidrogênio e carbono na cadeia do 
polímero, produzindo gás hidrogênio e compostos de carbono que podem 
ser transformados em microesferas para serem usadas em tintas, 
lubrificantes, pneus, dentre outros produtos. 

 

 
Disponível em: www1.folha.uol.br. Acesso em: 26 jul. 2010 (adaptado). 

 
Considerando o processo de reciclagem do PET, para tratar 1 000 g desse 
polímero, com rendimento de 100%, o volume de gás hidrogênio liberado, 
nas condições apresentadas, encontra-se no intervalo entre 

 
Dados: Constante dos gases R = 0,082 L atm/mol K; Massa molar do 
monômero do PET = 192 g/mol; Equação de estado dos gases ideais: PV = 
nRT 

 
a) 0 e 20 litros. 
b) 20 e 40 litros. 
c) 40 e 60 litros. 
d) 60 e 80 litros. 
e) 80 e 100 litros. 

 
Questão 18 - (ENEM/2014)  
   

A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela 
combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado 
crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de 
resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em 
até 30 mg/kg para solo agrícola e 0,14 mg/L para água subterrânea. A 
quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, 
utilizando-se amostras de 500 g de solo e 100 mL de água, conforme 
apresentado no quadro. 

 

 
 



O ambiente que necessita de biorremediação é o(a) 
 

a) solo I. 
b) solo II. 
c) água I. 
d) água II. 
e) água III. 

 
Questão 19 - (ENEM/2009)  
   

Os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de 
azia. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no 
estômago, provocada pelo desbalancemento do pH estomacal (excesso 
de ácido clorídico). Um dos antiácidos comumente empregados no 
combate à azia é o leite de magnésia. 

 
O leite de magnésia possui 64.8 g de hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) por 
litro da solução. Qual a quantidade de ácido neutralizado ao se ingerir 9 
mL de leite de magnésia? 

 
Dados: Massas molares (em g mol–1): Mg = 24,3; Cl = 35,4; O = 16; H = 1. 

 
a) 20 mol. 
b) 0,58 mol. 
c) 0,2 mol. 
d) 0,02 mol. 
e) 0,01 mol. 

 
Questão 20 - (ENEM/2010)  
   

Devido ao seu teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo 
humano e para a maioria dos usos da água doce. No entanto, para a 
indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais 
presentes podem servir de matérias-primas importantes para diversos 
processos. Nesse contexto, devido a sua simplicidade e ao seu baixo 
potencial de impacto ambiental, o método da precipitação fracionada 
tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. 

 
Tabela 1: Solubilidade em água de alguns compostos presentes na água 
do mar a 25ºC 

 



 
 

Suponha que uma indústria objetiva separar determinados sais de uma 
amostra de água do mar a 25ºC, por meio da precipitação fracionada. Se 
essa amostra contiver somente os sais destacados na tabela, a seguinte 
ordem de precipitação será verificada: 

 
a) Carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de 

magnésio, cloreto de magnésio e, por último, brometo de sódio. 
b) Brometo de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio e sulfato de 

magnésio, sulfato de cálcio e, por último, carbonato de cálcio. 
c) Cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e cloreto de sódio, sulfato 

de cálcio, carbonato de cálcio e, por último, brometo de sódio. 
d) Brometo de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de 

sódio e sulfato de magnésio e, por último, cloreto de magnésio. 
e) Cloreto de sódio, sulfato de magnésio, carbonato de cálcio, sulfato de 

cálcio, cloreto de magnésio e, por último, brometo de sódio. 
 
Questão 21 - (ENEM/2009)  
   

Analise a figura. 
 

 
Disponível em: http//www.alcoologia.net.  

Acesso em: 15 jul. 2009 (adaptado). 
 



Supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa 
que melhor traduziria o processo representado seria: 

 
a) Concentração média de álcool no sangue ao longo do dia. 
b) Variação da frequência da ingestão de álcool ao longo das horas. 
c) Concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes 

dosagens. 
d) Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes 

quantidades de álcool. 
e) Representação gráfica da distribuição de frequência de álcool em 

determinada hora do dia. 
 
Questão 22 - (ENEM/2013)  
 

A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por 
isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no 
plasma, com uma concentração superior a 1,0 mg/L. Entretanto, 
concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem desencadear 
hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço 
intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa 
aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a 
varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, 
com concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo adulto, com volume 
sanguíneo total de 5,0 L, será submetido a um tratamento com solução 
injetável desse medicamento. 
Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser 
administrado a esse indivíduo, pela via intravenosa, de maneira que não 
ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? 

 
a) 1,0 mL.  
b) 1,7 mL.  
c) 2,7 mL. 
d) 4,0 mL.  
e) 6,7 mL. 

 
Questão 23 - (ENEM/2011)  
   

O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e 
alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de 
quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de 
soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, este 
óxido decompõe-se, conforme a equação a seguir: 

 
5 H2O2 (aq) + 2 KMnO4 (aq) + 3 H2SO4 (aq) → 

5 O2 (g) + 2 MnSO4 (aq) + K2SO4 (aq) + 8 H2O (l) 
ROCHA-FILHO, R. C. R.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos da Química. 

São Paulo: McGraw-Hill, 1992. 
 

De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de 
permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 
20,0 mL de uma solução 0,1 mol/L de peróxido de hidrogênio é igual a 



 
a) 2,0×100 mol. 
b) 2,0×10–3 mol. 
c) 8,0×10–1 mol. 
d) 8,0×10–4 mol. 
e) 5,0×10–3 mol. 

 
Questão 24 - (ENEM/2010)  
   

Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de 
uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar 
um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de 
dissolver o soluto é denominada solvente; por exemplo, a água é um 
solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A 
figura a seguir ilustra essa citação. 

 

 
Disponível em: www.sobiologia. com.br. Acesso em: 27 abr. 2010. 

 
Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 
3,42g de sacarose (massa molar igual a 342 g/mol) para uma xícara de 50 
mL do líquido. Qual é a concentração final, em mol/L, de sacarose nesse 
cafezinho? 

 
a) 0,02  
b) 0,2  
c) 2  
d) 200  
e) 2000 

 
Questão 25 - (ENEM/2010)  
   

Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em 
rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como respiração e 
fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais 
em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na 
bioquímica da hidrosfera. Devido a sua baixa solubilidade em água (9,0 
mg/L a 20°C) a disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos 
estabelece o limite entre a vida aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, 
um parâmetro chamado Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi 
definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um 
sistema hídrico. A DBO corresponde à massa de O2 em miligramas 
necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em um litro 
de água. 



BAIRD, C. Química Ambiental. Ed. Bookman, 2005 (adaptado). 
 
Dados: Massas molares em g/mol: C = 12; H = 1; O = 16. 
Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula mínima CH2O e massa molar igual 
a 30 g/mol) são dissolvidos em um litro de água; em quanto a DBO será 
aumentada? 

 
a) 0,4mg de O2/litro  
b) 1,7mg de O2/litro 
c) 2,7mg de O2/litro  
d) 9,4mg de O2/litro 
e) 10,7mg de O2/litro 

 
Questão 26 - (ENEM/2009)  
   

O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio 
da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da 
fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da 
mistura é aumentado, até o limite de 96% em massa. 
 
Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma 
mistura etanol/água com concentração 20% em massa de etanol foram 
destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado 96% em massa de 
etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em 
questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa 

 
a) de 0%. 
b) de 8,0%. 
c) entre 8,4% e 8,6%. 
d) entre 9,0% e 9,2%. 
e) entre 13% e 14%. 

 
Questão 27 - (ENEM/2014)  
   

Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta 
enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, 
pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva 
ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo 
diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 800 
ppm de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel 
S500 (500 ppm). Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de 
enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com 
teores de enxofre ainda menores. 

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro.  
Disponível em: www.cnt.org.br. 

Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado). 
 

A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 
permitiu uma redução percentual de emissão de SO3 de 

 
a) 86,2%. 



b) 96,2%. 
c) 97,2%. 
d) 99,6%. 
e) 99,9%. 

 
Questão 28 - (ENEM/2015)  
   

A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de 
vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de 
implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio 
líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor 
de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato (NO3–) 
para 0,009 mol/L em um tanque de 5 000 litros e, para tanto, tem em mãos 
uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 g/L. As massas 
molares dos elementos N, O e Ca são iguais a 14 g/mol, 16 g/mol e 40 
g/mol, respectivamente. 

 
Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, em litros, que o 
produtor deve adicionar ao tanque? 

 
a) 26 
b) 41 
c) 45 
d) 51 
e) 82 

 
Questão 29 - (ENEM/2015)  
  

A cafeína é um alcaloide, identificado como 1,3,7-trimetilxantina (massa 
molar igual a 194 g/mol), cuja estrutura química contém uma unidade de 
purina, conforme representado. Esse alcaloide é encontrado em grande 
quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá-verde. Uma xícara 
de café contém, em média, 80 mg de cafeína. 

 

N

N N

N

O CH3

CH3

O

H3C
  

 
MARIA, C. A. B.; MOREIRA, R. F. A. Cafeína: revisão sobre métodos de análise. 

Química Nova, n. 1, 2007 (adaptado). 
 

Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 mL de 
café, a concentração, em mol/L, de cafeína nessa xícara é mais próxima 
de: 

 
a) 0,0004. 
b) 0,002. 
c) 0,4. 



d) 2. 
e) 4. 

 
Questão 30 - (ENEM/2015)  
   

O vinagre vem sendo usado desde a Antiguidade como conservante 
de alimentos, bem como agente de limpeza e condimento. Um dos 
principais componentes do vinagre é o ácido acético (massa molar 60 
g/mol), cuja faixa de concentração deve se situar entre 4% a 6% (m/v). Em 
um teste de controle de qualidade foram analisadas cinco marcas de 
diferentes vinagres, e as concentrações de ácido acético, em mol/L, se 
encontram no quadro. 

 

 
RIZZON, L. A. Sistema de produção de vinagre. 

Disponível em: www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. 
Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado). 

 
A amostra de vinagre que se encontra dentro do limite de concentração 
tolerado é a 

 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 

 
Questão 31 - (ENEM/2014)  
   

O álcool comercial (solução de etanol) é vendido na concentração de 
96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como 
desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 
70%, em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote 
de 1 000 litros de álcool comercial a 96% em volume, e pretende trocá-lo 
por um lote de álcool desinfetante. 

 
Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o 
volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de 

 
a) 1 042 L. 
b) 1 371 L. 
c) 1 428 L. 
d) 1 632 L. 
e) 1 700 L. 

 
Questão 32 - (ENEM/2014)  
   



Em um caso de anemia, a quantidade de sulfato de ferro (II) (FeSO4, 
massa molar igual a 152 g/mol) recomendada como suplemento de ferro 
foi de 300 mg/dia. Acima desse valor, a mucosa intestinal atua como 
barreira, impedindo a absorção de ferro. Foram analisados cinco frascos 
de suplemento, contendo solução aquosa de FeSO4, cujos resultados 
encontram-se no quadro. 

 

5,015

1,974

0,303

0,202

0,021
(mol/L) 

(II) ferro de sulfato de ãoConcentraç
Frasco

 

 
Se for ingerida uma colher (10 mL) por dia do medicamento para anemia, 
a amostra que conterá a concentração de sulfato de ferro (II) mais 
próxima da recomendada é a do frasco de número 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
Questão 33 - (ENEM/2012)  
   

O quadro apresenta o teor de cafeína em diferentes bebidas comumente 
consumidas pela população. 

 

 
 

Da análise do quadro conclui-se que o menor teor de cafeína por unidade 
de volume está presente no 

 
a) café expresso. 
b) café filtrado. 
c) chá preto. 
d) refrigerante de cola. 
e) chocolate quente. 

 
Questão 34 - (ENEM/2010)  
   

No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos 
especialistas em energia acreditam que os alcoóis vão crescer em 



importância em um futuro próximo. Realmente, alcoóis como metanol e 
etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como 
combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vêm obtendo uma 
aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como substitutos 
para gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses 
combustíveis são mostradas no quadro seguinte. 

 

1367,00,79
OH)CH(CH

Etanol

726,00,79
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Metanol
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Combustão

deCalor 

(g/mL) C25
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3

−

−



 

BAIRD, C. Química Ambiental. São Paulo. Artmed, 1995 (adaptado). 
 
Dados: Massas molares em g/mol: 
H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. 

 
Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os 
alcoóis seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais 
vantajoso utilizar 

 
a) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 

22,7 kJ de energia por litro de combustível queimado. 
b) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 

kJ de energia por litro de combustível queimado. 
c) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 

17,9 MJ de energia por litro de combustível queimado. 
d) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 

MJ de energia por litro de combustível queimado. 
e) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 33,7 

MJ de energia por litro de combustível queimado. 
 
Questão 35 - (ENEM/2009)  
   

Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira 
preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação 
de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para geração de 
energia. O quadro traz as entalpias-padrão de combustão a ( )0

25HCº25   do 

metano, do butano e do octano. 
 

5.471114HCoctano

2.87858HCbutano

89016CHmetano
(kJ/mol)

ΔH
(g/mol)
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molecular
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−  

 
À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais 
relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas 
de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, 
considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam 



representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da 
gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível 
concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de 
CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é 

 
a) gasolina, GLP e gás natural. 
b) gás natural, gasolina e GLP. 
c) gasolina, gás natural e GLP. 
d) gás natural, GLP e gasolina. 
e) GLP, gás natural e gasolina. 

 
Questão 36 - (ENEM/2009)  
   

É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua 
combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 ºC a 55 ºC. Pode-se 
efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que 
consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 V a um resistor de 11, 
imerso na água, durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor 
liberado pelo resistor é transferido à água. 
Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 J g–1 ºC–1, 
aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o 
aquecimento de água obtido pelo gerador, quando comparado ao 
obtido a partir da combustão? 

 
a) A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos. 
b) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes maior 

que a consumida na combustão. 
c) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes menor 

que a consumida na combustão. 
d) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes maior 

que a consumida na combustão. 
e) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes menor 

que a consumida na combustão. 
 
Questão 37 - (ENEM/2013)  
 

Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a 
temperatura da água até 70ºC. No entanto, a temperatura ideal da água 
para um banho é de 30ºC. Por isso, deve-se misturar a água aquecida 
com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se 
encontra a 25ºC. 
Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na 
mistura para um banho à temperatura ideal? 

 
a) 0,111.  
b) 0,125.  
c) 0,357. 
d) 0,428.  
e) 0,833. 

 
Questão 38 - (ENEM/2011)  



   
Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que sua 
queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica 
importante, ao se escolher um combustível, é analisar seu calor de 
combustão )H( o

c , definido como a energia liberada na queima completa 

de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte 
relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu o

cH . 

 

 
 

Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado 
completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma 
quantidade de energia produzida? 

 
a) Benzeno. 
b) Metano. 
c) Glicose. 
d) Octano. 
e) Etanol. 

 
Questão 39 - (ENEM/2009)  
   

Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a 
demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio 
ambiente devido à produção de dióxido de carbono (massa molar igual a 
44 g mol–1). Três dos mais promissores combustíveis alternativos são o 
hidrogênio, o etanol e o metano. A queima de 1 mol de cada um desses 
combustíveis libera uma determinada quantidade de calor, que estão 
apresentadas na tabela a seguir. 
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Considere que foram queimadas massas, independentemente, desses três 
combustíveis, de forma tal que em cada queima foram liberados 5400 kJ. 
O combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa 
consumida, e o combustível mais poluente, que é aquele que produziu a 
maior massa de dióxido de carbono (massa molar igual a 44 g mol–1), 
foram respectivamente, 



 
a) o etanol, que teve apenas 46g de massa consumida, e o metano, que 

produziu 900 g de CO2. 
b) o hidrogênio, que teve apenas 40g de massa consumida, e o etanol, 

que produziu 352 g de CO2. 
c) o hidrogênio, que teve apenas 20g de massa consumida, e o metano, 

que produziu 264 g de CO2. 
d) o etanol, que teve apenas 96g de massa consumida, e o metano, que 

produziu 176 g de CO2. 
e) o hidrogênio, que teve apenas 2g de massa consumida, e o etanol, 

que produziu 1350 g de CO2. 
 
Questão 40 - (ENEM/2010)  
   

Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e “temperatura” de 
forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na 
linguagem corrente, calor é identificado como “algo quente” e 
temperatura mede a “quantidade de calor de um corpo”. Esses 
significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que 
podem ser verificadas na prática. 

 
Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos 
conceitos corriqueiros de calor e temperatura? 

 
a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em 

que estiver fervendo. 
b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar 

a temperatura da água. 
c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura 

da água em uma panela. 
d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra 

caneca a fim de diminuir sua temperatura. 
e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em 

seu interior com menor temperatura do que a dele. 
 
Questão 41 - (ENEM/2009)  
   

A Constelação Vulpécula (Raposa) encontra-se a 63 anos-luz da Terra, 
fora do sistema solar. Ali, o planeta gigante HD 189733b, 15% maior que 
Júpiter, concentra vapor de água na atmosfera. A temperatura do vapor 
atinge 900 graus Celsius. “A água sempre que está lá, de alguma forma, 
mas às vezes é possível que seja escondida por outros tipos de nuvens”, 
afirmaram os astrônomos do Spitzer Science Center (SSC), com sede em 
Pasadena, Califórnia, responsável pela descoberta. A água foi detectada 
pelo espectrógrafo infravermelho, um aparelho do telescópio espacial 
Spitzer. 

Correio Braziliense, 11 dez. 2008 (adaptado). 
 

De acordo com o texto, o planeta concentra vapor de água em sua 
atmosfera a 900 graus Celsius. Sobre a vaporização infere-se que 

 



a) se há vapor de água no planeta, é certo que existe água no estado 
líquido também. 

b) a temperatura de ebulição da água independe da pressão, em um 
local elevado ou ao nível do mar, ela ferve sempre a 100 graus Celsius. 

c) o calor de vaporização da água é o calor necessário para fazer 1 kg 
de água líquida se transformar em 1 kg de vapor de água a 100 graus 
Celsius. 

d) um líquido pode ser superaquecido acima de sua temperatura de 
ebulição normal, mas de forma nenhuma nesse líquido haverá 
formação de bolhas. 

e) a água em uma panela pode atingir a temperatura de ebulição em 
alguns minutos, e é necessário muito menos tempo ´para fazer a água 
vaporizar completamente. 

 
Questão 42 - (ENEM/2009)  
   

Arroz e feijão formam um “par perfeito”, pois fornecem energia, 
aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser 
encontrado no outro. Por exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina, 
que é encontrado em abundância no feijão, e o aminoácido metionina é 
abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte 
apresenta informações nutricionais desses dois alimentos. 

 

g 0g 0     colesterol

g 0,18g 0,73        lip ídios

g 3,53g 0,58     proteínas
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SILVA, R.S. Arroz e feijão, um par perfeito. 
Disponível em: http://www.correpar.com.br. 

 
A partir das informações contidas no texto e na tabela, conclui–se que 

 
a) os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão. 
b) o arroz é mais calórico que o feijão por conter maior quantidade de 

lipídios. 
c) as proteínas do arroz tem a mesma composição de aminoácidos que 

as do feijão. 
d) a combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é 

pobre em colesterol. 
e) duas colheres de arroz e três de feijão são menos calóricas que três 

colheres de arroz e duas de feijão. 
 
Questão 43 - (ENEM/2014)  
   

A escolha de uma determinada substância para ser utilizada como 
combustível passa pela análise da poluição que ela causa ao ambiente e 
pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa. O 

http://www.correpar.com.br/


quadro apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias. As 
massas molares dos elementos H, C e O são, respectivamente, iguais a 1 
g/mol, 12 g/mol e 16 g/mol 

 

 
 

Levando-se em conta somente o aspecto energético, a substância mais 
eficiente para a obtenção de energia, na combustão de 1 kg de 
combustível, é o 

 
a) etano. 
b) etanol. 
c) metanol. 
d) acetileno. 
e) hidrogênio. 

 
Questão 44 - (ENEM/2015)  
   

O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais 
atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa 
a queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo 1H  a 

variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, resultando 
em gás carbônico e água líquida, e 2H  a variação de entalpia envolvida 

na conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido. 
 

 
 

A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo 
resultando em CO2 (gasoso) e H2O (gasoso) é: 

 
a) –106. 
b) –94,0. 



c) –82,0. 
d) –21,2. 
e) –16,4. 

 
Questão 45 - (ENEM/2015)  
  

O urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e 
entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio 235U é utilizado como 
combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por 
nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de 
energia (2,35 1010 kJ/mol). O isótopo 235U ocorre naturalmente em minérios 
de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na 
geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de 
enriquecimento, visando aumentar a concentração do isótopo 235U para, 
aproximadamente, 3% nas pastilhas. Em décadas anteriores, houve um 
movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear 
buscando substituir, parcialmente, a geração de energia elétrica a partir 
da queima do carvão, o que diminui a emissão atmosférica de CO2 (gás 
com massa molar igual a 44 g/mol). A queima do carvão é representada 
pela equação química: 

 
C (s) + O2 (g) →  CO2 (g)   mol/kJ400H −=  

 
Qual é a massa de CO2, em toneladas, que deixa de ser liberada na 
atmosfera, para cada 100 g de pastilhas de urânio enriquecido utilizadas 
em substituição ao carvão como fonte de energia? 

 
a) 2,10 
b) 7,70 
c) 9,00 
d) 33,0 
e) 300 

 
Questão 46 - (ENEM/2011)  
   

A reciclagem exerce impacto considerável sobre a eficiência 
energética. Embora restaurar materiais que foram descartados também 
consuma energia, é possível que essa energia seja substancialmente 
menor. O gráfico seguinte indica a quantidade de energia necessária 
para a produção de materiais primários e reciclados. A maioria dos metais 
ocorre na crosta terrestre como óxidos que devem ser reduzidos para 
recuperar o metal elementar, o que consome grande quantidade de 
energia. As entalpias-padrão de formação dos óxidos de alumínio e ferro 
são, respectivamente: –1 675,7 kJ/mol e –824,2 kJ/mol. 

 



 
SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química Ambiental. 

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008 (adaptado). 
 

A energia gasta na obtenção do alumínio a partir do seu material primário 
é maior do que a do aço, porque o alumínio 

 
a) forma seu óxido absorvendo menos energia que o ferro. 
b) requer 200 vezes mais energia para ser isolado do seu minério do que o 

ferro. 
c) requer praticamente o dobro de energia para ser isolado do seu óxido 

do que requer o ferro, no estado padrão. 
d) apresenta entalpia de formação no seu óxido menor do que a 

entalpia do ferro. 
e) apresenta somente uma valência constante, enquanto o ferro pode 

apresentar normalmente duas valências. 
 
Questão 47 - (ENEM/2011)  
   

Considera-se combustível aquele material que, quando em combustão, 
consegue gerar energia. No caso dos biocombustíveis, suas principais 
vantagens de uso são a de serem oriundos de fontes renováveis e a de 
serem menos poluentes que os derivados de combustíveis fósseis. Por isso, 
no Brasil, tem-se estimulado o plantio e a industrialização de sementes 
oleaginosas para produção de biocombustíveis. 

 
No quadro, estão os valores referentes à energia produzida pela 
combustão de alguns biocombustíveis: 

 

 
Disponível em: http://www.biodieselecooleo.com.br.  

Acesso em: 8 set. 2010 (adaptado). 
 



Entre os diversos tipos de biocombustíveis apresentados no quadro, aquele 
que apresenta melhor rendimento energético em massa é proveniente 

 
a) da soja. 
b) do dendê. 
c) do babaçu. 
d) da mamona. 
e) da cana-de-açúcar. 

 
Questão 48 - (ENEM/2013)  
 

O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, 
quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação 
balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a 
osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela 
diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais 
suscetíveis a fraturas. 

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em 1 ago. 2012. (adaptado.) 
 

Considerando-se o valor de 6 x 1023 mol–1 para a constante de Avogadro e 
a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima 
diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas 
necessidades? 

 
a) 7,5 x 1021  
b) 1,5 x 1022  
c) 7,5 x 1023 
d) 1,5 x 1025  
e) 4,8 x 1025 

 
Questão 49 - (ENEM/2011)  
   

As chamadas estruturas metal-orgânicas são cristais metálicos porosos e 
estáveis, capazes de absorver e comprimir gases em espaços ínfimos. Um 
grama deste material, se espalhado, ocuparia uma área de pelo menos 5 
000 m2. Os cientistas esperam que o uso de tais materiais contribua para a 
produção de energias mais limpas e de métodos para a captura de gases 
do efeito estufa. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 20 jul. 2010 
(adaptado). 

 
A maior eficiência destes materiais em absorver gás carbônico é 
consequência 

 
a) da alta estabilidade dos cristais metálicos. 
b) da alta densidade apresentada pelos materiais. 
c) da capacidade de comprimir os gases ocupando grandes áreas. 
d) da grande superfície de contato entre os cristais porosos e o gás 

carbônico. 
e) do uso de grande quantidade de materiais para absorver grande 

quantidade de gás. 



 
Questão 50 - (ENEM/2016)     

A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o 
aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um 
processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao 
consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de 
uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %), definido como 

100
n

n
R

lim itante  reagente

produto =  

em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido 
pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a 
equação química: 
 

CH3Br + NaOH →  CH3OH + NaBr 
 

As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; 
Na = 23; Br = 80. 

 
O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a 
partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais 
próximo de 

 
a) 22%. 
b) 40%. 
c) 50%. 
d) 67%. 
e) 75%. 

 
Questão 51 - (ENEM/2016)     

Climatério é o nome de um estágio no processo de amadurecimento 
de determinados frutos, caracterizado pelo aumento do nível da 
respiração celular e do gás etileno (C2H4). Como consequência, há o 
escurecimento do fruto, o que representa a perda de muitas toneladas de 
alimentos a cada ano. 

É possível prolongar a vida de um fruto climatérico pela eliminação do 
etileno produzido. Na indústria, utiliza-se o permanganato de potássio 
(KMnO4) para oxidar o etileno a etilenoglicol (HOCH2CH2OH), sendo o 
processo representado de forma simplificada na equação: 

2KMnO4 + 3C2H4 + 4H2O →  2MnO2 + 3HOCH2CH2OH + 2KOH 
O processo de amadurecimento começa quando a concentração de 

etileno no ar está em cerca de 1,0 mg de C2H4 por kg de ar. 
As massas molares dos elementos H, C, O, K e Mn são, respectivamente, 

iguais a 1 g/mol, 12 g/mol, 16 g/mol, 39 g/mol e 55 g/mol. 
 

A fim de diminuir essas perdas, sem desperdício de reagentes, a massa 
mínima de KMnO4 por kg de ar é mais próxima de 

 
a) 0,7 mg. 
b) 1,0 mg. 
c) 3,8 mg. 
d) 5,6 mg. 



e) 8,5 mg. 
 
Questão 52 - (ENEM/2016)     

As emissões de dióxido de carbono (CO2) por veículos são dependentes 
da constituições de cada tipo de combustível. Sabe-se que é possível 
determinar a quantidade emitida de CO2, a partir das massas molares do 
carbono e do oxigênio, iguais a 12 g/mol e 16 g/mol, respectivamente. Em 
uma viagem de férias, um indivíduo percorreu 600 km em um veículo que 
consome um litro de gasolina a cada 15 km de percurso. 

 
Considerando que o conteúdo de carbono em um litro dessa gasolina é 
igual a 0,6 kg, a massa de CO2 emitida pelo veículo no ambiente, durante 
a viagem de férias descrita, é igual a 

 
a) 24 kg. 
b) 33 kg. 
c) 40 kg. 
d) 88 kg. 
e) 147 kg. 

 
Questão 53 - (ENEM/2017)     

O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a 180 g/mol), é 
sintetizado a partir da reação do ácido salicílico (massa molar igual a 138 
g/mol) com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, 
conforme a equação química: 

 

 

 
 

Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de 
aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas 
(antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico), o AAS é 
utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se 
emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. 

 
Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil 
comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa 
de ácido salicílico, em kg, que deve ser empregada para esse fim? 

 
a) 293 
b) 345 
c) 414 
d) 690 
e) 828 



 
Questão 54 - (ENEM/2017)     

Os combustíveis de origem fóssil, como o petróleo e o gás natural, 
geram um sério problema ambiental, devido à liberação de dióxido de 
carbono durante o processo de combustão. O quadro apresenta as 
massas molares e as reações de combustão não balanceadas de 
diferentes combustíveis. 

 

 
 

Considerando a combustão completa de 58 g de cada um dos 
combustíveis listados no quadro, a substância que emite mais CO2 é o 

 
a) etano. 
b) butano. 
c) metano. 
d) propano. 
e) acetileno. 

 
Questão 55 - (ENEM/2017)     

No Brasil, os postos de combustíveis comercializavam uma gasolina com 
cerca de 22% de álcool anidro. Na queima de 1 litro desse combustível são 
liberados cerca de 2 kg de CO2 na atmosfera. O plantio de árvores pode 
atenuar os efeitos dessa emissão de CO2. A quantidade de carbono fixada 
por uma árvore corresponde a aproximadamente 50% de sua biomassa 
seca, e para cada 12 g de carbono fixados, 44 g de CO2 são retirados da 
atmosfera. No Brasil, o plantio de eucalipto (Eucalyptus grandis) é bem 
difundido, sendo que após 11 anos essa árvore pode ter a massa de 106 
kg, dos quais 29 kg são água. 

 
Uma única árvore de Eucalyptus grandis, com as características descritas, 
é capaz de fixar a quantidade de CO2 liberada na queima de um volume 
dessa gasolina mais próximo de 

 
a) 19 L. 
b) 39 L. 
c) 71 L. 
d) 97 L. 
e) 141 L. 

 
Questão 56 - (ENEM/2018)     

Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética 
para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis 
de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese 

da atorvastatina cálcica (CaC66H68F2N4O10, massa molar igual a 
mol

g
154 1 ) é 



realizada a partir do éster 4-metil-3-oxopentanoato de metila (C7H12O3, 

massa molar igual a 
mol

g
144 ). 

Unicamp descobre nova rota para produzir 
medicamento mais vendido no mundo. 

Disponível em: www.unicamp.br. 
Acesso em: 26 out. 2015 (adaptado). 

 
Considere o rendimento global de 20% na síntese da atorvastatina 

cálcica a partir desse éster, na proporção de 1 : 1. Simplificadamente, o 
processo é ilustrado na figura. 

 

 
VIEIRA, A. S. Síntese total da atorvastatina cálcica. 

Disponível em: http://ipd-farma.org.br. 
Acesso em: 26 out. 2015 (adaptado). 

 
Considerando o processo descrito, a massa, em grama, de atorvastatina 
cálcica obtida a partir de 100 g do éster é mais próxima de 

 
a) 20. 
b) 29. 
c) 160. 
d) 202. 
e) 231. 

 
Questão 57 - (ENEM/2018)     

As indústrias de cerâmica utilizam argila para produzir artefatos como 
tijolos e telhas. Uma amostra de argila contém 45% em massa de sílica 
(SiO2) e 10% em massa de água (H2O). Durante a secagem por 
aquecimento em uma estufa, somente a umidade é removida. 

 
Após o processo de secagem, o teor de sílica na argila seca será de 

 
a) 45%. 
b) 50%. 
c) 55%. 
d) 90%. 
e) 100%. 

 
Questão 58 - (ENEM/2018)     

Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com 
enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando 
envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo 
água quente e sal de cozinha. 

A reação não balanceada que ocorre é: 
 

Ag2S (s) + Al (s)  →   Al2S3 (s) + Ag (s) 



 
Dados da massa molar dos elementos (g mol–1): Ag = 108; S = 32. 

UCKO, D. A. Química para as ciências da saúde: 
uma introdução à química geral, orgânica e biológica. 

São Paulo: Manole, 1995 (adaptado). 
 

Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será 
regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 g de Ag2S é 

 
a) 0,54 g. 
b) 1,08 g. 
c) 1,91 g. 
d) 2,16 g. 
e) 3,82 g. 

 
Questão 59 - (ENEM/2018)     

As soluções de hipoclorito de sódio têm ampla aplicação como 
desinfetantes e alvejantes. Em uma empresa de limpeza, o responsável 
pela área de compras deve decidir entre dois fornecedores que têm 
produtos similares, mas com diferentes teores de cloro. 

Um dos fornecedores vende baldes de 10 kg de produto granulado, 
contendo 65% de cloro ativo, a um custo de R$ 65,00. Outro fornecedor 
oferece, a um custo de R$ 20,00, bombonas de 50 kg de produto líquido 
contendo 10% de cloro ativo. 

 
Considerando apenas o quesito preço por kg de cloro ativo e 
desprezando outras variáveis, para cada bombona de 50 kg haverá uma 
economia de 

 
a) R$ 4,00. 
b) R$ 6,00. 
c) R$ 10,00. 
d) R$ 30,00. 
e) R$ 45,00. 

 
GABARITO 
 

1) B 
2) D 
3) B 
4) D 
5) A 
6) B 
7) C 
8) D 
9) D 
10) A 
11) C 
12) C 
13) C 
14) C 



15) C 
16) E 
17) C 
18) B 
19) D 
20) A 
21) C 
22) D 
23) D 
24) B 
25) E 
26) D 
27) D 
28) B 
29) B 
30) E 
31) B 
32) B 
33) C 
34) D 
35) A 
36) D 
37) B 
38) C 
39) B 
40) A 
41) C 
42) D 
43) E 
44) C 
45) D 
46) D 
47) A 
48) B 
49) D 
50) D 
51) C 
52) D 
53) D 
54) E 
55) C 
56) C 
57) B 
58) D 
59) D 


