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1. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol utilizando 

milho como matéria-prima.  

                                 

a) A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para que   

b) a glicose seja convertida em sacarose.  

c) a maceração favoreça a solubilização em água. 

d) o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura.  

e) os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados 

 

2.  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 S02 

 

ZnO + CO → Z n + C02 

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                                            c) 40                                 d) 54  

b) 33                                            d) 50 

 



3.  A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio 

ambiente, e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas diferentes 

utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil 

e de plastificantes. 

 

 

 

Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação 

à primeira? 

a) Etapa única na síntese 

b) Obtenção do produto puro 

c) Ausência de reagentes oxidantes 

d) Ausência de elementos metálicos no processo 

e) Gasto de energia nulo na separação do produto 

4. 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)  CaS03(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 CaS04(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  

5.  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 osfeoporose, 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   

 

6. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com carvão (carbono) e ar 

atmosférica em uma série de reações de oxirredução. 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  

 

 

7. 

 

 



 

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, em Kg, é de: 

 

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

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

 

8. 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: 

 

 

 

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, em mol, igual a : 

 

a) 2 x 100          c) 2 x 10-3                       e) 5 x 10-3 

 

b) 8 x 10-1          d) 8 x 10-4 

 

9. Considerando as informações apresentadas no texto abaixo, 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 x10-1 

b) 7,9 x10-4 

c) 3,8 x10-1 

d) 4,9 x 10-1 

e) 7,9 x10-1 



 

 
 


