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                               Estilo UFU 
 
Q.01-O cracking das frações médias da destilação do petróleo é, hoje, 
uma tecnologia empregada na maioria das refinarias porque:  
 
A) aumenta o rendimento em óleos lubrificantes. 
B) economiza energia térmica no processo de destilação.  
C) permite a utilização de equipamento mais compacto.  
D) facilita a destilação do petróleo.  
 
 
Q.02- A estrutura dos compostos orgânicos pode ser representada de 
diferentes modos. Analise estas quatro fórmulas estruturais: 
 

 
 
A partir dessa análise, é CORRETO afirmar que o número de compostos 
diferentes representados nesse conjunto é  
 
A) 1 .  
B) 2 .  
C) 3 .  
D) 4 . 
 
Q.03-Analise a fórmula estrutural da aureomicina, substância 
produzida por um fungo e usada como antibiótico no tratamento de 
diversas infecções: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir da análise dessa fórmula estrutural, é CORRETO afirmar que a 
aureomicina apresenta funções carbonílicas do tipo  
 
A) ácido carboxílico e aldeído.  
B) aldeído e éster.  
C) amida e cetona.  
D) cetona e éster 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04-A substância I, na presença de calor, transforma-se na substância 
II: 
 

 
 
Pela equação química acima pode-se afirmar que houve uma 
transformação de  
 
A) éter para cetona.  
B) éter para aldeído.  
C) cetona para éter.  
D) alceno para aldeído. 
 
 
Q.05-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. 
 
Q.07- Uma indústria fabrica um produto formado pela mistura das 
quatro aminas de fórmula molecular C3H9N. Com o intuito de separar 
esses componentes, empregou-se o processo de destilação fracionada, 
no qual o primeiro componente a ser separado é o de menor ponto de 
ebulição. Nesse processo, a primeira amina a ser separada é 
denominada:  
 
A) propilamina  
B) trimetilamina  
C) etilmetilamina  
D) isopropilamina 
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Q.07- A anilina é uma substância líquida, largamente empregada na 
indústria química para a fabricação de corantes, medicamentos, 
explosivos etc. Ela dissolve-se parcialmente em água, de acordo com o 
seguinte equilíbrio: 
 

 
 
Com base nesse equilíbrio, pode-se afirmar que a solubilidade da 
anilina em água será maior quando:  
 
A) Se adiciona amônia (NH3) à solução. 
B) Se adiciona metil-amina (CH3NH2)  à solução. 
C) Se adiciona ácido acético ( CH3COOOH) à solução  
D) Se adiciona hidróxido de sódio ( NaOH) à solução. 
 
Q.08-Analise as fórmulas estruturais simplificadas abaixo, supondo que 
o grupo isopropila, em cada uma delas, encontra-se direcionado para 
trás do plano do papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pode-se afirmar que estas fórmulas representam dois compostos  
 
A) com propriedades físicas iguais, exceto o ponto de ebulição.  
B) idênticos.  
C) enantiômeros.  
D) isômeros de posição. 
 
Q.09- A tabela a seguir apresenta os pontos de ebulição de alguns 
alcanos. 
 

 
 
Com base na tabela, conclui-se que os pontos de ebulição dos alcanos 
apresentados aumentam com: 
 
A) O aumento de suas massas molares.  
B) A diminuição do número de ramificações.  
C) O aumento do número de grupamentos metila.  
D) A diminuição da cadeia principal.  
 
Q.10- Dada a estrutura química do composto  abaixo, podemos afirmar 
que essa molécula possui: 

 

 
A) 2 centros quirais e 12 átomos sp2 
B) 7 centros quirais e 10 átomos sp2 
C) 8 centros quirais e 12 átomos sp2 
D) 9 centros quirais e 12 átomos sp2 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-A Q.03-C Q.04-B Q.05-D 
Q.06-B Q.07-C Q.08-C Q.09-B Q.10-D 
 
Estilo Enem 
 
Q.01- Uma forma simples de obter óleo de amendoim em laboratório, 
ou mesmo em casa, é tirar a pele dos grãos, quebrá-los, colocá-los em 
um almofariz (ou pilão doméstico), acrescentar álcool etílico em 
quantidade suficiente para cobri-los e triturá-los. Em seguida, filtra-se 
com um pano limpo, recolhendo o filtrado em um prato. O material 
que resta no pano é então colocado em um espremedor de alho e 
pressionado de modo a extrair o líquido no qual está embebido, 
coletando-o sobre o mesmo prato. Deixando o prato em repouso, o 
álcool evaporar-se-á, restando apenas o óleo de amendoim no prato. O 
processo de extração de óleo, citado no texto, baseia-se em 
propriedades das substâncias como: 
 
A) densidade e cor.  
B) tenacidade e dureza.  
C) condutibilidade elétrica e condutibilidade térmica. 
D) temperaturas de fusão e de ebulição.  
E) solubilidade e pressão de vapor.  
 
Q.02- Uma indústria química tem como despejo industrial as 
substâncias abaixo numeradas:  
 
AA) CH3COOH  
BB) CH3CH2OH  
CC) CH3CH2NH2  
DD) CH3CONH2  
EE) HOCH2CH2OH 
 
Para processar um tratamento adequado a este despejo, a fim de 
evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos 
de tratamento. A primeira substância tratada foi a de caráter básico 
mais acentuado, que corresponde à de número: 
 
A) AA 
B) BB  
C) CC 
D) DD 
E) EE 
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Q.03- Salicilato de metila é usado em medicamentos para uso tópico, 
em caso de dores musculares. Ele é obtido industrialmente via reação 
de esterificação do ácido salicílico com composto A, conforme 
mostrado abaixo. O composto A será: 
 

 
A) CH3 
B) CH3O 
C) CH4 
D) CH2OH 
E) CH3OH 
 
Q.04- Observe a tirinha: 
 

 
A personagem da tirinha de humor mandou cuspir a substância porque 
uma importante propriedade do ácido sulfúrico é ser  
 
A) amargo.  
B) adstringente 
C) venenoso.  
D) corrosivo. 
E) cáustico 
 
Q.05- Pesquisadores avaliaram a qualidade da água potável distribuída 
em cidades brasileiras. Entre as várias substâncias encontradas, 
destacam-se as apresentadas no esquema. A presença dessas 
substâncias pode ser verificada por análises químicas, como uma 
reação ácido-base, mediante a adição hidróxido de sódio. 
 

 
 
Apesar de não ser perceptível visualmente, por casa das condições de 
diluição, essa análise apresentará resultado positivo para o(a): 
A) Cafeína.  
B) Atrazina.  
C) Triclosan. 
D) Benzo[a]pireno.  
E) Dipirona sódica 
 

Respostas 
Q.01-E Q.02-C Q.03-E Q.04-D Q.05-C 
 
 
 
 

A 


