
 
 

Pré-vestibular - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Química – Professor Evandney 

Questão 01 
Considere as etapas de um dos ciclos do carbono realizado pela natureza. 
 
I. A chuva remove o dióxido de carbono da atmosfera e o transforma em ácido carbônico. 
II. O ácido reage com silicato e calcário existentes no solo, liberando cálcio e carbono, que são levados até lagos, 
mares e oceanos. 
III. Seres aquáticos constroem células e conchas com o carbono e o cálcio. Quando esses seres vivos morrem, 
seus restos se acumulam no fundo de lagos, mares ou oceanos.  
IV. Após milhões de anos, esse material se modifica e as células podem se transformar em fontes carboníferas como o 
petróleo. 
V. Quando se queima petróleo, devolve-se à atmosfera o carbono retirado há milhões de anos.  
 
Com base nessas informações, a única etapa que pode ser representada por uma reação simples do tipo síntese é: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 
 
Questão 02 
O processo _________ é utilizado na separação de substâncias obtidas no craqueamento do petróleo, de acordo com 
seus pontos de ebulição. A ordem crescente dos pontos de ebulição dos produtos obtidos é _________ . 
 
a) destilação fracionada ; gasolina < parafina < gás de cozinha 
b) destilação fracionada ; gás de cozinha < querosene < asfalto 
c) cristalização fracionada ; gás de cozinha < querosene < piche 
d) destilação simples ; piche < querosene < asfalto 
e) filtração simples; piche < parafina < óleo diesel 
 
Questão 03 
O petróleo, uma das riquezas naturais do Rio Grande do Norte, é fonte de vários produtos cuja 
importância e aplicação tecnológica justificam seu valor comercial. Para que sejam utilizados no cotidiano, 
os componentes do petróleo devem ser separados numa refinaria. 
Esses componentes (gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, etc.) são misturas que 
apresentam ebulição dentro de determinadas faixas de temperatura. 
 
Considerando que essas faixas são diferenciadas, o método usado para separar os diversos componentes 
do petróleo é: 
a) destilação fracionada 
b) destilação simples  
c) reaquecimento 
d) craqueamento 
 
Questão 04 
 “Não é o petróleo que está acabando, mas a era do petróleo como a conhecemos. As mudanças têm mais a ver com 
a tecnologia e instabilidade política do que com o aumento da demanda.” (Veja, 9 jun. 2004, p. 116.) 
A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 
I. O setor energético é estratégico para qualquer país, interferindo tanto na economia como na geopolítica.  
II. No Brasil, as graves crises do petróleo ocorridas na segunda metade do século XX impulsionaram o 
estabelecimento de estratégias preventivas, como o aumento da produção interna e a substituição do petróleo por 
outras fontes de energia. 
III. O petróleo, apesar de poluidor, continua sendo a fonte energética mais importante na atualidade. Isso 
determina sua exploração e explica, em parte, guerras e conflitos existentes no mundo. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Somente a afirmativa I é verdadeira.  
c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
 
 
 
 



Questão 05 
O craqueamento de hidrocarbonetos de massa molecular elevada, presentes no petróleo, permite a obtenção de 
moléculas menores que podem ser usadas como combustíveis ou como matérias-primas para a indústria. Um 
exemplo deste craqueamento é a reação representada abaixo:  
 
C15H32  → °C500  C9H20   +  C3H6  +  C2H4  +  C  +  H2 
 
Complete a tabela abaixo com uma estrutura correta para as fórmulas dadas e as respectivas funções orgânicas e 
nomes. 
 
Questão 06 
Após a Primeira Guerra Mundial, vários países desenvolveram suas próprias indústrias qmímicas. Inicialmente, a área 
que mais se desenvolveu foi a dos compostos aromáticos. A seguir, veio a química dos compostos alifáticos devido ao 
uso do petróleo como combustível. Leia as alternativas a seguir e escolha a correta: 
a) compostos alifáticos são aqueles que possuem apenas átomos de Carbono terciários; 
b) os compotos  aromáticos são constituídos de aldeídos e cetonas de fórmula geral CnH2nO; 
c) o petróleo é uma mistura constituída de hidrocarbonetos de complexidade variável; 
d) os hidrocarbonetos formam uma mistura de compostos constituídos de Carbono, Hidrogênio e Oxigênio; 
e) os compostos aromáticos possuem todos os átomos de Carbono hibridizados do tipo sp3. 
 
Questão 07 
O incêndio na Refinaria de Manguinhos foi causado por vazamento do resíduo da destilação do óleo bruto. O resíduo 
do petróleo estava a 280ºC e, em contato com o ar, entrou em combustão, com formação de: 
 
a) hidrogênio, oxigênio e gasolina. 
b) querosene e água. 
c) dióxido de carbono e água. 
d) metano e butano. 
e) gasolina e querosene. 
 
Questão 08 
Catástrofes naturais, como furacões, associadas a fatores políticos, guerra entre outros, podem, de certa forma, 
impulsionar o aumento do preço do barril de petróleo, afetando a economia de diversas nações do mundo. No Brasil, 
o álcool é um importante substituto da gasolina, que depende de políticas nacionais para o aumento da sua produção 
e consumo. 
Considere as seguintes afirmações: 
I. As frações mais leves (moléculas menores) do petróleo podem ser transformadas em compostos mais pesados 
(moléculas maiores) a partir do craqueamento que se dá por aquecimento e com ação de catalisadores. 
II. A queima do álcool, produzido a partir da cana-de-açúcar, não está diretamente relacionada com o aumento de 
gás carbônico na atmosfera, como ocorre com a queima de combustíveis fósseis. 
III. O somatório dos coeficientes estequiométricos da equação balanceada da reação de fermentação da glicose 
(C6H12O6), produzindo etanol e gás carbônico, é igual a 5. 
IV. A refinação do petróleo é o nome dado ao processo de separação de seus componentes. 
São corretas as afirmações contidas apenas em 
 
a) I, II e III. 
b) I, II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) II e IV. 
 
Questão 09 
Uma vez trazido à superfície, o petróleo é transportado à refinaria para a separação de seus diversos produtos.  
Figura abaixo representa um esquema para a separação primária desses produtos, denominada destilação fracionada, 
largamente utilizada desde a segunda metade do século XIX. A partir dessas informações e com base na figura, 
julgue os itens a seguir. 
 

 
 
O processo mostrado na figura baseia-se na diferença das pressões de vapor dos componentes do petróleo. 



a) Se a nafta leve for constituída apenas de alcanos, estes apresentarão massa molar entre 180 e 250 g/mol. 
b) Pelo craqueamento da nafta leve é possível obter hidrocarbonetos presentes no querosene. 
c) Sabendo-se que alcanos sólidos à temperatura ambiente, como os que compõem a parafina, possuem mais de 1,5 
x 1025 átomos de carbono por mol, conclui-se que seus pontos de ebulição são inferiores a 350ºC. 
d) A segunda revolução industrial, caracterizada pela expansão da indústria em países da Europa, EUA e Japão, teve 
como principal inovação a utilização de energia elétrica e de derivados de petróleo, sendo estes obtidos por processo 
de destilação fracionada. 
 
Questão 10 
Após a destilação primária do petróleo, a nafta leve pode ser utilizada para obtenção da gasolina usada em motores a 
explosão, cuja combustão necessita ser controlada. Antes da combustão, a gasolina é vaporizada e misturada 
adequadamente com o ar. Essa mistura recebe, então, uma faísca e se inflama, podendo, às vezes, explodir ao ser 
comprimida, antes mesmo de receber a faísca. Essa detonação antecipada prejudica o trabalho do motor, diminuindo 
sua potência e seu rendimento, sendo, portanto, desejável que o combustível apresente características 
antidetonantes. A qualidade antidetonante da gasolina é dada pelo seu índice de octanagem, definido pela presença 
do composto 2,2,4-trimetilpentano (isoctano), que faz a gasolina resistir à compressão sem detonar. A tabela a seguir 
apresenta características de alguns componentes da gasolina. 
 

 
 
Com o auxílio dessas informações, julgue os seguintes itens. 
a) A reação de combustão incompleta da gasolina pode ser representada pela equação química não balanceada a 
seguir.CnH2n + 2 + O2 → H2O + CO2 
b) O calor de combustão dos três primeiros hidrocarbonetos da tabela mostrada indica que a energia liberada 
depende da composição molecular e não do arranjo estrutural. 
c) A estrutura química dos hidrocarbonetos isômeros presentes na tabela acima indica que a resistência à 
compressão, sem detonação antecipada, aumenta com a quantidade de ramificações. 
d) Para compostos isômeros, observa-se o aumento do ponto de ebulição com a diminuição de átomos de carbono na 
cadeia principal. 
 
Questão 11 
Líquido escuro formado por imenso número de compostos, encontrado na crosta terrestre, em geral sobre depósitos 
subterrâneos de água salgada, o que sugere a sua origem marinha. Trata-se: 
 
a) calcário      
b) petróleo    
c) gasolina  
d) xisto betuminoso  
e) álcool 
 
Questão 12 
O gás engarrafado, usualmente consumido como combustível em fogões, é: 
 
a) produzido em laboratório, pela reação entre hidrogênio e carbono. 
b) obtido na destilação fracionada da madeira. 
c) mistura de hidrocarbonetos derivados de petróleo. 
d) mistura de compostos orgânicos pertencentes a diferentes funções químicas. 
e) uma substância quimicamente pura. 
 
Questão 13 
O craqueamento tornou-se objeto de interesse, pois a supressão dessa fase na refinação de petróleo permite obter: 
a) mais gasolina e mais óleo diesel. 
b) menos gasolina e menos óleo diesel. 
c) menos gasolina e mais óleo diesel. 
d) mais gasolina e menos óleo diesel. 
e) álcool metílico. 
 
Questão 14 
O GLP (gás liquefeito de petróleo) é uma fração de destilação constituída essencialmente de: 
a) metano 
b) propano e butano 
c) hexanos 
d) metano, etano e propano 
e) hidrocarbonetos parafínicos com até dez carbonos na molécula. 
 
 



Questão 15 
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. 
e) aumenta o rendimento em frações leves. 
 
GABARITO:  
 
1) Gab: A 
 
2) Gab: B 
 
3) Gab: A 
 
4) Gab: A 
 
5) Estrutura               Função         Nome 
CH2=CH2              Alceno         Eteno 
CH3 – CH=CH2    Alceno          Propeno   
 
6) Gab: C 
 
7) Gab: C 
 
8) Gab: D 
 
9) Gab: C-E-C-E-C 
 
10) Gab:  E-C-C-E 
 
11) Gab: B 
 
12) Gab: C 
 
13) Gab: C 
 
14) Gab: B 
 
15) Gab: E 
 
  
 


