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Profª Luciana Miranda 

Funções inorgânicas – Poluição atmosférica 

Questões: 
 

1. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e 
social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores 
proporções na água da chuva são o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, 
o HNO3 , o HNO2 , o H2SO4 e o H2SO3 . Esses quatro últimos são formados principalmente a partir 
da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de 
combustíveis fósseis. 

A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido 
formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de 
estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, 
quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? 

a) HNO3 e HNO2. 
b) H2SO4 e H2SO3. 
c) H2SO3 e HNO2. 
d) H2SO4 e HNO3. 
e) H2CO3 e H2SO3. 

 

2. Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, 
causadores da chuva ácida. A figura mostra a dispersão desses gases poluentes. 

 

 
Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades: 
 
I. As águas de escoamento superficial e de precipitação que atingem o manancial 
poderiam causar aumento de acidez da água do manancial e provocar a morte de 
peixes. 
II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de acidez do solo e exigir 
procedimentos corretivos, como a calagem. 
III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a 
transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso de ácido. 
 



Dessas possibilidades: 
a)  pode ocorrer apenas a I. 
b)  pode ocorrer apenas a II. 
c)  podem ocorrer tanto a I quanto a II. 
d) podem ocorrer tanto a I quanto a III. 
e) podem ocorrer tanto a II quanto a III. 
 
3. A emissão de determinados gases tem levado a alterações na composição da atmosfera, 
contribuindo para o efeito estufa. Com relação a esse tema, considere a figura abaixo: 

 
 
 
 
 Os raios solares são, em parte, refletidos pela atmosfera de volta ao espaço. Outra grande 
parte penetra a atmosfera, podendo chegar até o nível do solo, mantendo o aquecimento no 
planeta (1). É esse aquecimento que mantém a temperatura mais amena, possibilitando a 
manutenção da vida. Parte do calor gerado no solo e na atmosfera é refletido de volta à 
atmosfera, na forma de radiação infravermelha (2). Parte dessa radiação é então reirradiada 
para terra, aumentando a retenção de calor no planeta (3). 
 a) Que nome se dá ao desequilíbrio ambiental representado pela etapa 3? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 b) Cite duas substâncias liberadas no meio ambiente pelo homem que interferem na etapa 3 
do processo descrito acima. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
c)  Quais as principais fontes antrópicas dessas substâncias?  
 

 
 
 d) Cite as consequências desse desequilíbrio para o clima, para a saúde e para os 
ecossistemas costeiros (indique pelo menos uma para cada item) 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 



4. De acordo com o relatório “A grande sombra da pecuária” (Livestock’s Long Shadow), feito 
pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é 
responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor 
de transportes. 

 
 
 
 

 
 
 A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão 
de: 

a) metano durante o processo de digestão. 
b) óxido nitroso durante o processo de ruminação 
c) clorofluorcarbono durante o transporte de carne. 
d) óxido nitroso durante o processo respiratório. 
e) dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. 

 
  
5. Um agricultor necessita fazer a calagem do solo (correção do pH) para o cultivo de hortaliças 
e nesse processo utilizará cal virgem (CaO). Com base na informação acima, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
 01) Cal virgem reage com água segundo a equação: CaO + H2O → Ca(OH)2. 
 02) A calagem diminui a acidez do solo. 
 04) A dissociação de hidróxido de cálcio em água libera íons (OH)– que neutralizam os íons H+     
presentes no solo. 
 08) A calagem é um processo de neutralização.  
 16) Cal virgem é um óxido ácido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petróleo: Mistura de hidrocarbonetos e coluna de fracionamento de petróleo 
 

Os derivados do petróleo são hidrocarbonetos (compostos por átomos de carbono e 
hidrogênio), sendo os mais leves formados por pequenas moléculas, como, por exemplo, o 
etano (C2H6), e os mais pesados contendo até 70 átomos de carbono. A destilação acontece 
justamente por essa diferença de tamanho das moléculas, quanto menor a molécula de 
hidrocarboneto, menor é a sua densidade e temperatura de evaporação. 
 
Através do quadro abaixo é possível ter uma ideia do que é o destilamento do petróleo, e como 
os diferentes subprodutos vão sendo obtidos a partir do aumento de temperatura: 

  

 
 

Gás de petróleo: dá origem ao gás de cozinha. 

 

Gasolina: usada como combustível de motores automotivos. 

 

Querosene: combustível próprio para aviões. 

 

Diesel: é o combustível de ônibus, caminhões, tratores. 

 

Lubrificante: aplicado em máquinas e peças para aumentar a vida útil desses equipamentos. 

 

Óleo: também chamado de óleo combustível, é ele o responsável pela movimentação de 

navios. 

 

Asfalto: este é o último produto a ser fracionado, e apresenta aspecto denso, é usado na 

pavimentação de ruas e estradas. 

 
 
À medida que os vapores sobem pela coluna, a temperatura diminui, permitindo que as 
frações voltem ao estado líquido e sejam retiradas. 
O esquema acima mostra algumas frações retiradas do petróleo, sua constituição e 
sua faixa de temperaturas de ebulição. 
 
Biocombustíveis: etanol e biodiesel 
Os biocombustíveis são obtidos a partir de fontes renováveis de energia, como a cana- 
de-açúcar e a mamona. 
  

 
 



Questões: 
 
1. (Enem) Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, 
é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto 
abaixo."O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática 
acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão 
do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em 
massas viscosas de coloração negra denominadas jazidas de petróleo."(Adaptado de 
TUNDISI. "Usos de energia." São Paulo: Atual Editora, 1991.)As informações do texto 
permitem afirmar que: 
 a) o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão de sua constante 
formação geológica 
b) a exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas. 
c) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes dada sua origem 
natural. 
d) o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente, em todas as regiões, 
independentemente da sua origem. 
e) o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de 
origem marinha ou em áreas submarinas. 
 
2.  (UERJ-RJ) Os vários componentes do petróleo são separados por um processo 
denominado destilação fracionada. Em sua destilação, alguns hidrocarbonetos são separados 
na ordem indicada no esquema abaixo. A ordem de destilação desses componentes do 
petróleo está justificada pela seguinte afirmação: 
 

 
 

a) Os alcanos são os hidrocarbonetos mais voláteis. 
b) Os hidrocarbonetos são líquidos de baixo ponto de ebulição. 
c) O aumento da massa molar dos hidrocarbonetos provoca uma maior volatilidade. 
d) O ponto de ebulição dos hidrocarbonetos aumenta com o aumento da massa molar. 
 
 
 

3. (MACKENZIE-SP) A hulha, ou carvão de pedra, resulta da transformação de árvores que 

ficaram soterradas durante milhões de anos. Pela ação de microorganismos e, posteriormente, 

pela ação de pressão e temperaturas muito elevadas, formou-se um carvão que contém 80 a 

90% de C. 

Assim descrita, é incorreto afirmar que a hulha é um carvão: 

a) fóssil. 

b) pobre em umidade. 

c) que contém teores mais elevados de oxigênio e nitrogênio do que de carbono. 
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d) encontrado, em geral, em minas subterrâneas. 

e) rico em carbono 

4. (UNIRIO-RJ) “O petróleo, que só vinha trazendo más notícias para o Brasil por causa do 

aumento do preço internacional, deu alegrias na semana passada. O anúncio da descoberta de 

um campo na Bacia de Santos, na última terça-feira, teve efeito imediato nas bolsas de 

valores”. 

(Revista Veja, setembro de 1999) 

O petróleo, na forma em que é extraído, não apresenta praticamente aplicação comercial, 

sendo necessária a sua separação em diferentes frações. A separação dessas frações é feita 

considerando o fato de que cada uma delas apresenta um ponto de ebulição. Entre os 

compostos a seguir, a fração que apresenta o maior ponto de ebulição é o (a): 

 

a) gás natural. 

b) óleo diesel. 

c) querosene. 

d) gasolina. 

e) parafina. 

 5. (FUVEST-SP) 

Um automóvel com o tanque furado foi deixado em uma concessionária para a troca do tanque 

e abastecimento. 

O proprietário, ao retirar o veículo, ficou em dúvida quanto ao combustível (1 ou 2) colocado no 

tanque. 

Ao cheirar o combustível, continuou na mesma! 

a) Com uma amostra do combustível do tanque, proponha uma maneira de resolver a dúvida. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b) Indique por meio de fórmulas químicas dois componentes de um combustível de automóvel. 

 

 

 

 

 

6. As previsões de que,em poucas décadas,a produção mundial de petróleo possa vir a cair 
têm gerado preocupação,dado seu caráter estratégico.Por essa razão,em especial no setor de 
transportes,intensificou-se a busca por alternativas para a substituição do petróleo por 
combustíveis renováveis.Nesse sentido,além da utilização de álcool,vem se propondo,no 
Brasil, ainda que de forma experimental: 

 a) a mistura de percentuais de gasolina cada vez maiores no álcool. 

 b) a extração de óleos de madeira para sua conversão em gás natural. 

 c) o desenvolvimento de tecnologias para a produção de biodiesel. 

 d) a utilização de veículos com motores movidos a gás do carvão mineral.  

 e) a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural. 


