
 

 

TM 11 - 9º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. Um dos principais problemas de saúde pública enfrentado principalmente pelos países em 

desenvolvimento, incluindo o Brasil, refere-se à coleta e ao tratamento de esgoto sanitário. Aliado a isso, 
uma nova classe de contaminantes, chamados contaminantes emergentes, que incluem resíduos de 
fármacos, hormônios, produtos de higiene pessoal, aditivos industriais e de combustíveis, pesticidas e 
herbicidas, resíduos de metais tóxicos, etc., são gerados em grandes quantidades e bastante persistentes à 
degradação do ambiente. Quando coletados para tratamento, muitos não são removidos pelos processos 
geralmente utilizados, podendo retornar ao ambiente de maneira intacta. 

 
Com relação à informação, considere as proposições. 
I. Pode-se resolver completamente o problema da contaminação ambiental por efluentes líquidos pela 

coleta total do esgoto produzido pela população e pela indústria. 
II. O descarte correto de medicamentos vencidos, pilhas e pneus inservíveis, vasilhames de agroquímicos, 

etc., constituem práticas que maximizam a contaminação da água, do solo e do ar. 
III. A maximização da coleta e do tratamento do esgoto doméstico/industrial, o investimento em 

tecnologias, por parte das autoridades públicas, para degradação de compostos persistentes, assim 
como a minimização do uso de água potável pela população são ações positivas que resultariam em 
menor impacto ao ambiente. 

IV. O fato de alguns contaminantes emergentes serem resistentes à degradação está intimamente ligado à 
sua estrutura química relativamente inerte, necessitando de um meio enérgico para quebra da 
molécula, a qual pode envolver, por exemplo, o uso de oxidação com ozônio e/ou peróxido de 
hidrogênio, muitas vezes, em conjunto com a radiação ultravioleta. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

 
02. A água potável, bem precioso e escasso, apesar de ter um tratamento caro, é abusiva e 

inconsequentemente utilizada para lavar carros e calçadas, etc. Assinale a opção que apresenta 
corretamente fases do processo de tratamento da água. 
a) Desinfecção e destilação. 
b) Aeração e floculação. 
c) Filtração e cristalização. 
d) Decantação e tamisação. 

 
03. A figura abaixo ilustra as principais etapas do tratamento de água destinada ao consumo humano. 
 

 
 

a) Na etapa de floculação, ocorre a formação de flóculos de hidróxido de alumínio, nos quais se aglutinam 
partículas de sujeira, que depois decantam. Esse processo ocorre pela adição de sulfato de alumínio 
[Al2(SO4)3] e cal virgem (CaO) à água impura. 
Se apenas sulfato de alumínio fosse adicionado à água, ocorreria a transformação representada pela 
equação química: 
Al2(SO4)3 (s) + 6 H2O (l)   2 Al(OH)3 (s) + 6 H+ (aq) + 3 SO42– (aq). 
Explique o que ocorre com o pH da água após a adição de cal virgem. 
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b) A água não tratada está contaminada, entre outras substâncias, por hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (HPA). Esses hidrocarbonetos apresentam caráter lipofílico. Considerando a estrutura da 
membrana celular plasmática, o caráter lipofílico dos HPA facilita ou dificulta a entrada dos 
hidrocarbonetos nas células dos indivíduos que ingerem a água contaminada? Explique. 

 
04. Antes de chegar às nossas torneiras, a água que consumimos segue um longo trajeto e passa por várias 

etapas de tratamento. É um conjunto de processos químicos e físicos que evitam qualquer tipo de 
contaminação e transmissão de doenças. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta dessas 
etapas no tratamento da água.  
a) Coagulação, decantação, filtração, floculação, desinfecção e fluoretação.  
b) Floculação, coagulação, filtração, decantação, fluoretação e desinfecção.  
c) Desinfecção, decantação, filtração, coagulação, floculação e fluoretação.  
d) Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação.  

 
05. No nosso cotidiano, há muitas reações químicas envolvidas, como por exemplo, no preparo de alimentos, 

na própria digestão destes alimentos por nosso organismo, na combustão nos automóveis, no 
aparecimento da ferrugem, na fabricação de remédios, etc. Com relação às reações químicas, assinale a 
afirmação correta.  
a) Nas reações químicas que ocorrem nas células, várias delas usam o fosfato, que é o ânion do ácido 

fosforoso.  
b) Quando uma folha de árvore é exposta à luz do sol, na presença de água e monóxido de carbono, é 

iniciado o processo da fotossíntese.  
c) Através de processos químicos, a água é transformada em água potável. O dióxido de cloro, por 

exemplo, é utilizado para oxidar detritos e destruir micro-organismos.  
d) Para combater a sensação de azia, geralmente toma-se um antiácido que produz uma reação química 

chamada de reação de oxidação.  
 
06. Uma medida adotada pelo governo do estado para amenizar a crise hídrica que afeta a cidade de São Paulo 

envolve a utilização do chamado “volume morto” dos reservatórios do Sistema Cantareira. Em artigo 
publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo, três especialistas alertam sobre os riscos trazidos por esse 
procedimento que pode trazer à tona poluentes depositados no fundo das represas, onde se concentram 
contaminantes que não são tratados por sistemas convencionais. Entre os poluentes citados que 
contaminam os mananciais há compostos inorgânicos, orgânicos altamente reativos com os sistemas 
biológicos, microbiológicos e vírus. Segundo as pesquisadoras, “quanto mais baixo o nível dos 
reservatórios, maior é a concentração de poluentes, recomendando maiores cuidados”. 

 
A quantidade de oxigênio necessária para degradar biologicamente a matéria orgânica presente na água é 
expressa pela Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Sabendo que um dos parâmetros analíticos de 
monitoramento da qualidade da água potável envolve a medida da quantidade de oxigênio nela dissolvida, 
a presença de grande quantidade de matéria orgânica de origem biológica em decomposição no fundo de 
determinado reservatório irá promover 
a) a diminuição da DBO e a diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido. 
b) o aumento da DBO e a diminuição da qualidade da água. 
c) a diminuição da DBO e a diminuição da qualidade da água. 
d) a diminuição da DBO e o aumento da qualidade da água. 
e) o aumento da DBO e o aumento da quantidade de oxigênio dissolvido. 

 
 
 


