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1(FAMB SP)Considere o gráfico das etapas do processo de formação do H2SO4 (l).

Analisando o gráfico, conclui-se que a

etapa lenta do processo é a

•a) 2, porque apresenta menor

energia de ativação.

•b) 2, porque apresenta maior

energia de ativação.

•c) 1, porque apresenta maior

energia de ativação.

•d) 1, e para retardá-la pode-se

utilizar um catalisador.

•e) 2, e para acelerá-la pode-se

utilizar um catalisador.
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2UNICAMP 2019: Em um estudo científico, uma fina camada de um novo filtro 

protetor solar foi exposta previamente à radiação UVA e UVB durante diferentes 

intervalos de tempo, testando-se em seguida a sua eficiência em barrar essa 

mesma radiação.

A figura a seguir mostra apenas dois dos resultados obtidos no experimento, 

sendo uma das curvas referente a uma exposição por 10 minutos e, a outra, a uma 

exposição de 30 minutos.
De acordo com essa figura, na faixa de 300 a 320 

nm, ao triplicar o tempo de exposição prévia, o 

protetor apresentou uma eficiência

a) menor, e a curva A diz respeito aos 30 minutos 

de exposição prévia.

b) menor, e a curva A diz respeito aos 10 minutos 

de exposição prévia.

c) menor, e a curva B diz respeito aos 10 minutos 

de exposição prévia.

d) maior, e a curva B diz respeito aos 30 minutos de 

exposição prévia.



RESOLUÇÃO:

De acordo com essa figura, na faixa de 300 a 320 

nm, ao triplicar o tempo de exposição prévia, o 

protetor apresentou uma eficiência

a) menor, e a curva A diz respeito aos 30 minutos 

de exposição prévia.

b) menor, e a curva A diz respeito aos 10 minutos 

de exposição prévia.

c) menor, e a curva B diz respeito aos 10 minutos 

de exposição prévia.

d) maior, e a curva B diz respeito aos 30 minutos de 

exposição prévia.

De acordo com o gráfico fornecido, ao triplicar o tempo de exposição 

prévia, o protetor solar apresenta eficiência menor, pois, ao absorver 

radiação UVA/UVB, com o passar do tempo, há consumo de substância 

fotoprotetora. Sendo assim, a curva A diz respeito ao experimento com 

10 minutos de exposição, no qual houve maior eficiência.
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4(UNICAMP). Pesquisas mostram que a curcumina — substância extraída da 

cúrcuma — pode ser usada como fotossensibilizador na terapia fotodinâmica 

(TFD). Nessa técnica, se houver absorção de luz pelo fotossensibilizador, que está 

na célula, ocorre reação com o oxigênio molecular gerando espécies químicas 

citotóxicas, que promovem a oxidação de lipídios, aminoácidos e proteínas, 

levando à morte celular. Deste modo, a TFD pode ser usada para o tratamento de 

câncer, lesões pré-malignas, etc. O gráfico a seguir mostra a intensidade de 

absorção de luz pela curcumina e a intensidade de emissão de luz de dois LEDs, 

um vermelho e um branco, em função do comprimento de onda da luz.

(Adaptado de http://cepof.ifsc.usp.br/pesquisa/terapia-fotodinamica.Acessado em 15/07/2018.)

Levando em conta o gráfico e os princípios 

da TFD apresentados no enunciado, para o 

uso de curcumina na TFD,

a) somente o LED vermelho seria adequado.

b) somente o LED branco seria adequado.

c) os dois LEDs seriam adequados.

d) nenhum dos LEDs seria adequado.



A curcumina precisa absorver luz para desencadear o mecanismo de 

eliminação (morte) das células cancerígenas.

O gráfico indica que a absorção da curcumina ocorre ao redor de 

400nm, região do espectro que somente o LED branco atinge, 

portanto, não podemos usar o LED vermelho, que tem uma faixa de 

absorção maior.

Levando em conta o gráfico e os 

princípios da TFD apresentados no 

enunciado, para o uso de curcumina na 

TFD,

a) somente o LED vermelho 

seria adequado.

b) somente o LED branco seria adequado.

c) os dois LEDs seriam adequados.

d) nenhum dos LEDs seria adequado.
Resolução:

X



4.(UEG 2018) No gráfico a seguir, é apresentada a variação da energia durante 

uma reação química hipotética.

Com base no gráfico, pode-se 

correlacionar X, Y e Z, 

respectivamente, como

a) intermediário da reação, energia 

de ativação e variação da entalpia.

b) variação da entalpia, intermediário 

da reação e complexo ativado.

c) complexo ativado, energia de 

ativação e variação de entalpia.

d) variação da entalpia, energia de 

ativação e complexo ativado.

e) energia de ativação, complexo 

ativado e variação da entalpia.

X∆H < 0
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