
 

 

TM 27 - 8º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. O quadro, a seguir, reproduz algumas informações do rótulo de um desinfetante de uso geral: 

MODO DE USAR: 
Puro: como desinfetante de vasos sanitários, latas de lixo. 
Diluído: na limpeza de pisos, banheiros, azulejos. Use duas colheres de sopa por litro de água. 
COMPOSIÇÃO: tensoativos catiônicos, solvente e corantes. 
Componente ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de dialquil dimetil amônio. 

 
Analisando-se essas informações e considerando-se os conhecimentos da Química, esse desinfetante 
01. no “MODO DE USAR: Puro” é uma mistura. 
02. no “MODO DE USAR: Diluído” não contém íons. 
03. no “MODO DE USAR: Diluído” contém a mesma quantidade do “Componente ativo” por litro de água 

que a quantidade existente em duas colheres de sopa. 
04. tem os nomes de seus componentes ativos escritos  segundo as regras da IUPAC. 

 
02. No processo de lavagem de automóveis utiliza-se uma solução que remove a gordura impregnada. Na 

composição dessa solução, um dos reagentes envolvidos é o 
a) acetato de sódio. 
b) ácido nítrico. 
c) cloreto de sódio. 
d) hidróxido de sódio. 
e) sulfato de bário. 

 
03. Sabões e detergentes são largamente empregados na higienização de maquinários utilizados na 

manipulação de alimentos. Estruturalmente, são parecidos, conforme mostra a figura abaixo. 
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Considerando as estruturas desses dois compostos, seus conhecimentos adicionais sobre química e 
dispondo-se de 500 mL de uma solução 1,2 mol.L–1 de detergente, é CORRETO afirmar: 
a) Os detergentes de cadeia carbônica linear e ramificada são biodegradáveis. 
b) Para diluir a concentração do detergente a 1/4 do valor inicial, deve-se adicionar 1.500 mL de água 

aos 500 mL da solução de detergente. 
c) Os sabões caracterizam-se por terem em suas moléculas um grupo hidrofóbico, capaz de formar fortes 

ligações de hidrogênio com a água. 
d) A adição de sabões ou detergentes à água aumentará sua tensão superficial. 

 
04.  

Conheça a História do Sabão. 

 
O sabão, na verdade, nunca foi "descoberto", mas surgiu gradualmente de misturas brutas de 

materiais alcalinos e matérias graxas. Plínio, o Velho, descreve a fabricação do sabão duro e do sabão 
mole, no século I, mas foi somente a partir do século XIII que o sabão passou a ser produzido em 
quantidades suficientes para ser considerado uma indústria. 

Até os princípios do século XIX, pensava-se que o sabão fosse uma mistura mecânica de gordura e 
álcali; um químico francês, Chevreul, mostrou que a formação do sabão era na realidade uma reação 
química. Nesta época, Domeier completou estas pesquisas, recuperando a glicerina das misturas da 
saponificação. Até a descoberta importante de Leblanc, com a produção da barrilha a custo baixo, a partir 
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do cloreto de sódio, o álcali necessário à saponificação era obtido pela lixiviação bruta de cinzas de 
madeira, ou pela evaporação de águas alcalinas naturais, por exemplo, do Rio Nilo. 

Durante 2.000 anos, os processos básicos de fabricação do sabão permaneceram praticamente 
imutáveis. Envolviam a saponificação descontínua dos óleos e gorduras, mediante um álcali, seguida pela 
salga, para separar o sabão. As modificações maiores ocorreram no pré-tratamento das gorduras e dos 
óleos, no processo de fabricação e no acabamento do sabão; por exemplo, na secagem a atomização. 
Conseguiram-se novas e melhores matérias-primas mediante a hidrólise, a hidrogenação, a extração em 
fase líquida e a cristalização a solvente das diversas gorduras e óleos. Os processos contínuos datam de 
1937. 

 
Sobre o texto acima, responda ao que se pede 
a) No primeiro parágrafo são citados: “matérias graxas”, “sabão duro” e “sabão mole”. Represente, de 

forma simplificada, a fórmula de um sabão duro e de um sabão mole obtido de um material graxo 
b) Na última linha do terceiro parágrafo são citados: “diversas gorduras e óleos” quimicamente é possível 

transformar óleos em gorduras, obtendo produtos de grande valor no mercado econômico.  Pede-se: 
Qual a reação química que deve ser feita para se transformar um óleo vegetal em uma gordura 
comestível (cite apenas o nome da reação)? 

c) No segundo parágrafo é citado: “Nesta época, Domeier completou estas pesquisas, recuperando a 
glicerina das misturas da saponificação.” Glicerina é o nome comercial do 1,2,3-Propanotriol. Dê a 
fórmula molecular desse composto. 

d) A saponificação pode ser obtida através da hidrólise básica de um lipídeo (éster de ácidos graxos), 
produzindo, assim, os sabões. Por outro lado, a indústria utiliza-se de outras substâncias para obter 
ação de limpeza igual ou melhor que a dos sabões, produzindo os chamados detergentes, que podem 
ser bio ou não biodegradáveis. De forma geral, utilizando-se apenas de dados relativos à cadeia 
carbônica, diga qundo um detergente é considerado não biodegradável? 

 
05. Detergentes são substâncias capazes de interagir, simultaneamente, com a H2O (polar) e com sustâncias 

apolares como óleos e gorduras, solubilizando-as. Assinale a alternativa que contém a substância mais 
adequada para ser usada como detergente. 
a)  

_ _ _ _

_
_

2

2II   C   CH    OH
NH

COOH

 
b) HCO 
c) C12H23 – SO3Na 
d) H3C – COO – CH2 – CH3 
e) H3C – (CH2)12 – CH3 

 
06. O principal componente de um sabão pode ser representado por: R-COO- Na+.   

A ação da "limpeza" de um sabão sobre as gorduras se deve:  
a) à alta polaridade do grupo carboxílico, que o torna solúvel em água, e à baixa polaridade da cadeia 

carbônica, que o torna solúvel nas gorduras.  
b) à reação entre o grupo carboxílico e a gordura, formando um éster solúvel em água.  
c) à insolubilidade das gorduras no sabão em razão da sua elevada massa molecular.  
d) à degradação das gorduras através de reação com as moléculas de sabão, formando substâncias 

solúveis em água.  
e) ao baixo ponto de fusão das gorduras, que facilita sua reação com o sabão.  

 
07. Os compostos químicos que constituem o sabão e os detergentes conseguem interagir com substâncias 

polares e apolares, o que contribui para a limpeza de objetos e superfícies. A diferença entre esses dois 
materiais está na estrutura molecular das substâncias químicas constituintes, sendo que o sabão é formado 
por sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa – estrutura I – e os detergentes, geralmente, são 
produzidos a partir de sais derivados de ácidos sulfônicos de cadeia longa – estruturas II e III. Além disso, 
o tipo de cadeia carbônica do composto orgânico influencia na decomposição da substância química por 
micro-organismos, sendo os compostos orgânicos representados por I e II biodegradáveis e o composto III 
não biodegradável. 
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Com base nessas informações e nas estruturas desses compostos químicos, é correto afirmar: 
a) A parte hidrófoba do sabão representado em I associa-se a moléculas de água por ligações de 

hidrogênio. 
b) O composto químico representado em II apresenta como parte hidrófila a extremidade polar 

representada por — 
3SO . 

c) A existência da cadeia carbônica ramificada na estrutura do detergente contribui para a decomposição 
da substância química por micro-organismos. 

d) O hidrogênio do benzeno, matéria-prima para a fabricação dos detergentes, é substituído por um 
radical alquil representado por — C12H23 na estrutura III. 

e) A substância química representada em I é obtida pela reação entre o ácido decanoico, C9H19COOH(aq), 
e a solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl(aq). 

 
08. Dodecilsulfato de sódio (SDS) é um detergente iônico, frequentemente encontrado em xampus e pasta de 

dentes. Com relação à esse detergente, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A cadeia carbônica é a parte polar do SDS. 
b) O ânion do SDS é carregado negativamente. 
c) SDS é um sal. 
d) SDS possui uma cadeia com 12 átomos de carbono ligada ao grupo sulfato. 
e) O ânion do SDS contém 4 átomos de oxigênio. 

 
09. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante 

processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e 
gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. 

 

 
 

Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico 
correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio: 
 

  
 3 2 16 2 3 2 16CH (CH ) COO H O CH (CH ) COOH OH  

 
Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de 
gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para 
a direita. 
 
Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira 
a) mais eficiente em pH básico. 
b) mais eficiente em pH ácido. 
c) mais eficiente em pH neutro. 
d) eficiente em qualquer faixa de pH. 
e) mais eficiente em pH ácido ou neutro. 

 
10. Os sabões são bons removedores de gorduras. Sua capacidade de limpeza deve-se  

a) à presença de íons sódio.  
b) à reação de neutralização entre o ácido carboxílico e o hidróxido de sódio.  
c) a uma longa cadeia hidrocarbônica apolar e uma cabeça polar.  
d) ao seu grande poder de interação com as fibras.  
e) ao seu alto grau de dissociação em água.  

 
 
 


