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      EXERCÍCIOS – TAMPÃO E HIDRÓLISE  
                                                                      
Q.01- Ao iniciar as atividades, um piscicultor mandou analisar a água 
dos criadouros e o resultado obtido para o teor de oxigênio dissolvido 
foi de 7 mg/L. Após algum tempo, num período de forte estiagem e 
muito calor, em um dos tanques ocorreu uma alta mortandade de 
peixes, onde ele constatou que a concentração do oxigênio dissolvido 
havia diminuído para 0,8 mg/L e que a água estava contaminada por 
resíduos provenientes da fossa de uma casa próxima, o que favoreceu 
uma proliferação de micro-organismos. Para sanar o problema, o 
piscicultor instalou nos tanques bombas de aeração e um sistema de 
circulação constituído por tubulações que permitiam que a água fosse 
submetida a radiação de alta energia (ultravioleta-UV). Com isso o 
piscicultor conseguiu equilibrar sua produção de peixes no tanque 
afetado, e verificou que o teor de oxigênio dissolvido na água havia 
voltado a níveis próximos aos anteriores. Sobre o sucesso das medidas 
adotadas pode-se afirmar que  
 
A) a luz UV agiu sobre o N2 do ar, levando à formação de N2O, 

responsável pela destruição dos micro-organismos.  
B) a luz UV resfriou a água e favoreceu a solubilidazação do O2, 

responsável pela destruição dos micro-organismos.  
C) os micro-organismos anaeróbicos, causadores da queda do teor 

de O2 dissolvido, foram destruídos quando da aeração.  
D) o processo de aeração provocou o crescimento exponencial dos 

micro-organismos aeróbicos que auxiliam na reposição do O2 no 
tanque.  

E) houve um aumento do O2 dissolvido na água devido ao processo 
de aeração e houve redução dos micro-organismos aeróbicos por 
ação da luz UV. 

 
Q.02-A queima dos combustíveis fósseis (carvão e petróleo), assim 
como dos combustíveis renováveis (etanol, por exemplo), produz CO2 
que é lançado na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e 
possível aquecimento global. Por qual motivo o uso do etanol é 
preferível ao da gasolina?  
 
A) O etanol é solúvel em água.  
B) O CO2 produzido na queima dos combustíveis fósseis é mais tóxico 

do que aquele produzido pela queima do etanol.  
C) O CO2 produzido na queima da gasolina contém mais isótopos de 

carbono 14 do que aquele produzido pela queima do etanol.  
D) O CO2 produzido na queima do etanol foi absorvido recentemente 

da atmosfera.  
E) O carbono do etanol é proveniente das águas subterrâneas.   
 
Q.03- Na química atmosférica, os óxidos de 
nitrogênio desempenham um papel importante, mantendo e poluindo 
a atmosfera, e são conhecidos coletivamente como NOx. O óxido de 
nitrogênio, NO, contribui, como os clorofluorcarbonos, na destruição 
da camada de ozônio, segundo as reações: 
 

NO + O3  → NO2 + O2 (I) 

NO2 + O → NO + O2 (II) 
 
O resultado final dessas reações é a destruição de uma molécula de 
ozônio,  

O3 + O → 2 O2.  
Considerando as reações (I) e (II): 
A) determine o número de oxidação do nitrogênio nos compostos 

presentes nas equações; 
B) indique, com justificativa, por que o NO é tão prejudicial na 

destruição da camada de ozônio. 
 
 
 
 
 

Q.04- Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução, na água da 
chuva, de óxidos ácidos presentes na atmosfera. Entre os pares de 
óxidos relacionados, qual é constituído apenas por óxidos que 
provocam a chuva ácida?  
 
A) Na2O e NO2.  
B) CO2 e MgO.  
C) NO2 e SO3.  
D) CO e N2O.  
E) CO e NO. 
 
Q.05- O biodiesel é um combustível alternativo que pode ser produzido 
a partir de óleos vegetais, novos ou usados, ou gorduras animais, 
através de um processo químico conhecido como transesterificação ou 
alcoólise. Nesse processo, moléculas de álcool substituem a do glicerol 
(glicerina) no éster de partida (óleo ou gordura), liberando essa 
molécula. A massa reacional final é constituída de duas fases líquidas 
imiscíveis. A fase mais densa é composta de glicerina bruta, 
impregnada com excessos utilizados de álcool, água e impurezas, e a 
menos densa é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos, conforme 
a natureza do álcool utilizado na reação de transesterificação.  
A) De acordo com as informações do texto, após o processo de 

transesterificação, qual fase interessa na obtenção do biodiesel, a 
inferior ou a superior? Justifique.  

B) O biodiesel não contém enxofre em sua composição. Com base 
nessa informação, pode-se afirmar que “A combustão do biodiesel 
apresenta vantagens em relação à do diesel do petróleo, no que 
diz respeito ao fenômeno da chuva ácida”? Justifique sua 
resposta.  

C) O Brasil consome anualmente cerca de 36 bilhões de litros de óleo 
diesel, sendo 10% importados já refinados, enquanto a produção 
de óleos vegetais é de 3,6 bilhões de litros, aproximadamente. Se 
desse óleo vegetal restassem 50% como resíduo e esse resíduo 
fosse transformado em biodiesel, em quantos por cento seria 
diminuída a importação de óleo diesel já refinado? Considere que 
o volume de biodiesel produzido seja igual ao do material de 
partida. Mostre os cálculos. 

 
Q.06-O efeito estufa resulta principalmente da absorção da radiação 
infravermelha, proveniente da radiação solar, por moléculas presentes 
na atmosfera terrestre. A energia absorvida é armazenada na forma de 
energia de vibração das moléculas. Uma das condições para que uma 
molécula seja capaz de absorver radiação infravermelha é que ela seja 
polar. Com base apenas neste critério, dentre as moléculas O2, N2 e 
H2O, geralmente presentes na atmosfera terrestre, contribuem para o 
efeito estufa:  
 
A) a)O2, apenas.  
B) b) H2O, apenas.  
C) c) O2 e N2, apenas.  
D) d)H2O e N2, apenas.  
E) e) N2, apenas. 
 

Q.07-“Em seu livro o senhor lança o “paradoxo de Giddens”: uma vez 
que os perigos do aquecimento global não são visíveis no dia a dia, 
apesar de parecerem terríveis, as pessoas não irão agir; contudo, 
esperar até que se tornem visíveis e sérios para então tomar uma 
atitude será tarde demais.” (Trecho extraído de entrevista de Anthony 
Giddens, Verde Aguado, Folha de São Paulo, 29 de março de 2009, p. 4 
, Caderno Mais!, por Pedro Dias Leite, Londres.)  
O problema tratado no texto refere-se à passividade das pessoas 
frente:  
 

A) aos gases causadores do aprisionamento da radiação solar na 
atmosfera terrestre.  

B) aos gases causadores da destruição da camada de ozônio.  
C) aos gases causadores da chuva ácida nas grandes cidades.  
D) aos gases responsáveis pelo aumento do nível dos mares e dos 

rios.  
E) aos gases responsáveis pela diminuição do oxigênio na atmosfera. 
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Q.08-O protocolo de Kyoto estabelece a redução da emissão de gases 
causadores do efeito estufa. Alguns desses gases são o dióxido de 
carbono, CO2, o monóxido de dinitrogênio, N2O, e o metano, CH4.  
Considerando-se a atuação desses gases, é CORRETO afirmar que  
 
A) os três absorvem radiação no infravermelho.  
B) a reação do metano com água causa a chuva ácida.  
C) os três produzem materiais particulados na atmosfera.  
D) o dióxido de carbono é produzido na combustão do gás 

hidrogênio. 
 
Q.09- Monumentos históricos da cidade de Congonhas são constituídos 
principalmente por pedra sabão, um tipo de rocha calcárea, rica em 
carbonato de cálcio, CaCO3. Os óxidos de enxofre SO3, e de nitrogênio 
NO2, são os principais causadores da chuva ácida que pode danificar 
esses monumentos. Pesquisadores têm identificado cada vez mais a 
presença de ranhuras nos monumentos provocadas pela ação da chuva 
sobre eles.  
Sobre o fenômeno descrito acima é INCORRETO afirmar que  
 
A) a diminuição da poluição nos grandes centros urbanos ajudaria na 

preservação dos monumentos históricos.  
B) as ranhuras nos monumentos são provocadas pela dissolução da 

pedra sabão.  
C) os ácidos presentes na chuva ácida apresentam as fórmulas H2SO4 

e HNO3.  
D) os óxidos citados apresentam características ácidas. 
 
Q.10-Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, leia atentamente as 
afirmativas a seguir.  
As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um 
lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a 
cadeia alimentar.  
As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que 
prejudicaria o crescimento de certos vegetais.  
Alto valor de pH é decorrente da formação de ácidos, tais como HNO3 
e H2SO4.  
Processo de formação da chuva ácida é caracterizado por uma reação 
de neutralização.  
São afirmativas CORRETAS:  
 
A) I e II apenas  
B) II e III apenas 
C) I, III e IV  
D) II, III e IV 
 
RESPOSTAS 
Q.01-E Q.02-D Q.03-C Q.06-B Q.07-A 
Q.08-A Q.09-A Q.10-A 
 
Q.03- 
A) O nitrogênio apresenta número de oxidação igual a +2 no composto 
NO e +4 no NO2.  

B) O3 + O →2 O2  
A substância NO, consumida na primeira reação e recuperada na 
segunda, atua como um catalisador, facilitando a destruição do ozônio, 
pois o NO não é consumido ao final do processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.05- 
A) A fase que interessa para a obtenção do biodiesel é a superior, pois 
os ésteres metílicos ou etílicos são menos densos que a glicerina bruta. 
B) O diesel do petróleo apresenta enxofre como impureza. Dessa 
forma, na combustão do diesel, o enxofre também é queimado 
conforme a seguinte equação de reação: 

S + O2 → SO2 
Parte do SO2 (dióxido de enxofre) é convertida em SO3 
(trióxido de enxofre): 
2 SO2 + O2 →2 SO3 
Uma vez na atmosfera, os óxidos de enxofre reagem com a água da 
chuva, resultando na chuva ácida: 

SO2 + H2O → H2SO3 
Chuva Ácida 
SO3 + H2O → H2SO4 
Como o biodiesel não apresenta enxofre como impureza, o processo de 
formação da chuva ácida não ocorrerá. 
c) Volume de óleo diesel importado: (Vi) 
36.109L ——— 100% 
Vi ——— 10% 
Vi = 3,6. 109L 
Volume de biodiesel que pode ser produzido: (Vp) 
3,6. 109L ——— 100% 
Vp ——— 50% 
Vp = 1,8. 109L 
Como biodiesel substitui o diesel do petróleo, seria necessário 
importar: 
3,6.109L – 1,8.109L = 1,8.109L = 1,8.109L corresponde a metade do 
volume que seria 
importado sem o biodiesel. Portanto, o volume de diesel importado 
seria reduzido em 50%. 
 


