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Lista de Exercícios – Petroquímica (Petróleo, Biodiesel, Biogás e GNV)  

 

01 - (UCB DF)    
Uma das discussões ambientais atuais está ligada à matriz energética mundial. Atualmente o 
petróleo é uma das grandes fontes de energia para a humanidade, mas a combustão dos 
respectivos produtos acarretou o crescimento exacerbado da concentração de dióxido de 
carbono na atmosfera. Acerca da química do petróleo, bem como das propriedades 
químicas e físicas da combustão, assinale a alternativa correta. 

 
a) A gasolina, um dos produtos da destilação fracionada do petróleo, é uma substância 

utilizada como combustível. 
b) A combustão do diesel é um fenômeno físico exotérmico. 
c) A combustão de um material como a gasolina é um exemplo de reação química exotérmica. 
d) O aumento da concentração de dióxido de carbono pode ser facilmente e rapidamente 

revertido pelo homem, bastando a utilização de maior quantidade de energia de fontes 
hidrelétrica e nuclear. 

e) O efeito estufa é um fenômeno nocivo à manutenção da vida no planeta. 
 
02 - (IFSC)    
"A Petrobras bateu mais um recorde mensal na extração de petróleo na camada do Pré-Sal. 
Em julho, a produção operada pela empresa chegou a 798 mil barris por dia (bpd), 6,9% 
acima do recorde histórico batido no mês anterior. No dia 8 de julho, também foi atingido 
recorde de produção: foram produzidos 865 mil barris por dia (bpd). Essa produção não 
inclui a extração de gás natural." 

(Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/ 
pre-sal-novo-recorde-na-producao-de-petroleo-mensal) 

 
Com base no assunto da notícia acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) O gás natural é uma mistura de gases, sendo que o principal constituinte é o metano, de 

fórmula molecular CH4.  
b) O petróleo é utilizado somente para a produção de combustíveis e poderia ser totalmente 

substituído pelo etanol, menos poluente.  
c) A camada do Pré-Sal se encontra normalmente próxima a vulcões onde, há milhares de 

anos, o petróleo se originou a partir de substâncias inorgânicas.  
d) As substâncias que compõem o petróleo são hidrocarbonetos como: ácidos graxos, éteres e 

aldeídos.  
e) As diferentes frações do petróleo são separadas em uma coluna de destilação, onde as 

moléculas menores como benzeno e octano são retiradas no topo e as moléculas maiores 
como etano e propano são retiradas na base da coluna. 
 
03 - (UEM PR)    
O gás de cozinha ou GLP é composto majoritariamente de butano e propano, havendo 
ainda em sua composição pequeníssimas quantidades de compostos aromáticos, originados 
do processo de fracionamento do petróleo, e também pequenas quantidades de 
mercaptanas, adicionadas intencionalmente. A esse respeito assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
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01. As moléculas de butano e propano são gases à temperatura e pressão ambiente pois 
apresentam baixa massa molecular bem como forças de atração intermoleculares fracas, do 
tipo dipolo instantâneo–dipolo induzido. 

02. A queima completa do butano e do propano, com suprimento suficiente de oxigênio, gera 
como produtos majoritários o monóxido de carbono e a água. 

04. As mercaptanas são adicionadas ao GLP para servirem como alerta olfativo de vazamentos, 
pois possuem cheiro irritante, ao contrário do butano e do propano, que não possuem 
cheiro. 

08. Supondo que a composição do botijão de gás caseiro de 13 kg seja de 50% de butano e de 
50% de propano, em massa, o botijão apresentará aproximadamente 260 mols de 
moléculas. Desconsidere a presença dos aromáticos e das mercaptanas. 

16. Um indicativo de que o gás de cozinha está acabando no botijão é a presença de fuligem no 
fundo da panela. Isto é ocasionado pela combustão incompleta que é característica em 
compostos aromáticos. Estes, por serem de massa molecular maior e menos voláteis que o 
butano e o propano, tendem a sair do botijão quando a sua pressão interna está reduzida. 
 
04 - (UCB DF)    

O escândalo pela fraude coletiva de uma grande montadora alemã que tentava evitar os 
limites a emissões poluentes aumenta a cada dia. Em determinado comunicado, a empresa, 
que no primeiro trimestre do ano vendeu mais de cinco milhões de veículos – número que 
a colocou na liderança mundial –, reconheceu que o software com o qual tentava enganar 
autoridades ambientais a respeito das emissões dos carros a diesel pode afetar 11 milhões de 
automóveis em todo o mundo. Até agora falava-se em 482.000 carros vendidos nos 
Estados Unidos. 

Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/22/internacional/ 
1442917192_752977.html>. Acesso em: 10 jan. 2016 (fragmento), com adaptações. 

 
De acordo com a produção e o uso de substâncias derivadas do petróleo, julgue os itens a 
seguir. 
 

(   ) Embora a gasolina seja também um derivado de petróleo, o óleo diesel é um poluente muito 
mais prejudicial ao meio ambiente, pois, além de apresentar uma maior cadeia de átomos de 
carbono, possui metais pesados altamente nocivos, que são liberados na combustão e se 
acumulam no organismo humano. 

(   ) A combustão completa de hidrocarbonetos, como o gás metano (CH4), consome, de forma 
geral, altas quantidades de oxigênio e gera elevadas quantidades de energia em função do 
consumo completo dele, produzindo, exclusivamente, água (H2O) e monóxido de carbono 
(CO). 

(   ) A gasolina, considerada uma mistura de hidrocarbonetos, é obtida a partir do refino do 
petróleo, através da destilação fracionada. Um dos componentes da gasolina é o iso-octano, 
que se trata de uma cadeia acíclica, ramificada, insaturada e homogênea, conforme 
representada a seguir. 
 

 
 
05 - (IFSC)    
Os humanos já se envolveram em violentas batalhas pela posse de substâncias químicas. Ouro, prata ou 
petróleo levaram nações a se enfrentarem por séculos. E, se não tomarmos cuidado, outra molécula, 
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aparentemente inofensiva, será o centro da próxima disputa mundial. A disputa pela água, certamente 
causará conflitos armados. Grandes rios explorados na nascente levando menos água ou poluentes para 
outro país será um problema bastante difícil se não forem selados bons acordos entre os países. 

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/os-atomos-que-mudaram-o-mundo.  
Acesso: 13 ago. 2014. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Ouro e prata são elementos químicos chamados metais alcalinos terrosos, visto que são 

encontrados na crosta terrestre. 
b) O petróleo é formado por inúmeros compostos orgânicos, sendo principalmente 

constituído por hidrocarbonetos. 
c) A água é formada por dois elementos químicos, sendo um metal da coluna 1A, e outro não 

metal da coluna 6A. 
d) Ao misturarmos ouro, prata, petróleo e água, poderíamos distinguir apenas duas fases 

líquidas, sendo que os metais ficariam solubilizados no petróleo. 
e) A gasolina, um dos constituintes do petróleo, pode ser misturada com a água formando 

apenas uma fase. 
 
06 - (UCS RS)    

O Pré-Sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os Estados de 
Santa Catarina e do Espírito Santo, abaixo do leito do mar, e engloba três bacias 
sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos). O petróleo encontrado nessa área está a 
profundidades que superam os 7.000 metros, abaixo de uma extensa camada de sal que 
conserva sua qualidade. A meta da Petrobras é alcançar, em 2017, uma produção diária 
superior a um milhão de barris de óleo nas áreas em que opera. 

Disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/117228_ 
PRE+SAL+UM+BILHETE+PREMIADO>. Acesso em: 2 mar. 15. (Adaptado.) 

 
Em relação ao petróleo e aos seus derivados, assinale a alternativa correta. 

 
a) A refinação do petróleo é a separação de uma mistura complexa de hidrocarbonetos em 

misturas mais simples, com um menor número de componentes, denominadas frações do 
petróleo. Essa separação é realizada por meio de um processo físico denominado destilação 
simples. 

b) Os antidetonantes são substâncias químicas que, ao serem misturadas à gasolina, aumentam 
sua resistência à compressão e consequentemente o índice de octanagem. 

c) O craqueamento do petróleo permite transformar hidrocarbonetos aromáticos em 
hidrocarbonetos de cadeia normal, contendo em geral o mesmo número de átomos de 
carbono, por meio de aquecimento e catalisadores apropriados. 

d) A gasolina é composta por uma mistura de alcanos, que são substâncias químicas polares e 
que apresentam alta solubilidade em etanol. 

e) A combustão completa do butano, um dos principais constituintes do gás natural, é um 
exemplo de reação de oxirredução, na qual o hidrocarboneto é o agente oxidante e o gás 
oxigênio presente no ar atmosférico é o agente redutor. 
 
07 - (UEFS BA)    
O petróleo é fonte de combustíveis e de matérias-primas industriais que são obtidos pela 
destilação fracionada nas refinarias. Entretanto, o aumento na extração do petróleo, do 
efeito estufa e da poluição ambiental, decorrentes do uso contínuo de combustíveis de 
origem fóssil, vêm sendo discutidos por toda a sociedade. 
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Considerando-se essas informações associadas aos conhecimentos da Química, é correto 
afirmar: 

 
a) A liberação de SO2(g) na queima de combustíveis, como o óleo diesel, é inócuo ao 

ambiente porque esse gás é instável e reage rapidamente com o oxigênio do ar. 
b) O aumento na extração de petróleo não compromete as grandes reservas mundiais, porque 

esse material é formado pela decomposição aeróbica de materiais orgânicos. 
c) O efeito estufa está relacionado à capacidade de o dióxido de carbono, CO2(g), produto da 

combustão completa, absorver a radiação ultravioleta proveniente do Sol. 
d) O óleo diesel, mistura de hidrocarbonetos constituídos por cadeias carbônicas com 13 a 17 

átomos de carbono, é um líquido menos denso do que a gasolina comum. 
e) A obtenção de polímeros sintéticos, usados na fabricação de tecidos, colas e embalagens 

plásticas, requer a utilização de matérias-primas obtidas na destilação do petróleo. 
 
08 - (UNITAU SP)    
A queima de combustíveis, como gasolina, álcool e diesel, por veículos automotores, e 
atividades de geração de energia geram emissões de gases poluentes no meio ambiente. 

 
a) Quais são os gases gerados? Esses gases podem gerar problemas no meio ambiente e na 

saúde dos seres vivos mesmo em meios líquidos, devido à sua interação com a água. 
Explique um problema gerado pelos gases poluentes no estado gasoso e um problema 
decorrente de sua interação com a água. 

b) Discuta como pode ser reduzida a emissão de gases poluentes por veículos automotores. 
 
09 - (FGV SP)  
De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE), aproximadamente 87% 
de todo o combustível consumido no mundo são de origem fóssil. Essas substâncias são 
encontradas em diversas regiões do planeta, no estado sólido, líquido e gasoso e são 
processadas e empregadas de diversas formas. 

(www.brasilescola.com/geografia/combustiveis-fosseis.htm. Adaptado) 
 

Por meio de processo de destilação seca, o combustível I dá origem à matéria-prima para a 
indústria de produção de aço e alumínio. 

O combustível II é utilizado como combustível veicular, em usos domésticos, na geração 
de energia elétrica e também como matéria-prima em processos industriais. 

O combustível III é obtido por processo de destilação fracionada ou por reação química, e 
é usado como combustível veicular. 

 
Os combustíveis de origem fóssil I, II e III são, correta e respectivamente, 

 
a) carvão mineral, gasolina e gás natural. 
b) carvão mineral, gás natural e gasolina. 
c) gás natural, etanol e gasolina. 
d) gás natural, gasolina e etanol. 
e) gás natural, carvão mineral e etanol. 

 
10 - (UECE)    
Notícia do portal G1 de 13 de setembro de 2013: ―Mistura tóxica mata funcionário de 
indústria e leva 59 a hospital em SP. De acordo com informações preliminares da Cetesb, 
houve uma reação química descontrolada, gerando gás sulfídrico, que teria causado a morte 
de um funcionário da empresa‖.  
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Sobre a obtenção do gás sulfídrico, sua estrutura, suas propriedades e reações, assinale a 
única afirmação verdadeira. 

 
a) É encontrado no petróleo cru, no gás natural, em gases vulcânicos e é produzido no 

intestino humano. 
b) Constituído por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de enxofre, apresenta estrutura linear, 

e seu momento dipolar é zero. 
c) Sua reação com o oxigênio é explosiva e produz sempre água e dióxido de enxofre. 
d) Quando uma fórmula de sulfeto de alumínio reage com 3 mols de água, são produzidos 3 

mols de gás sulfídrico e duas fórmulas de hidróxido de alumínio. 
 
11 - (UEM PR)    
Assinale o que for correto sobre as características, o emprego e a distribuição do petróleo 
na sociedade contemporânea. 

 
01. Na forma de jazidas, o petróleo é atualmente encontrado em três continentes. No entanto, 

a maior ocorrência das jazidas está no continente americano, especialmente na América do 
Sul. 

02. A prospecção do petróleo no ambiente marinho, camada pré-sal, e no ambiente continental 
é realizada em materiais oriundos das rochas metamórficas, pois elas apresentam as 
condições ideais de pressão e de temperatura para o seu armazenamento. 

04. O petróleo é uma das principais fontes de hidrocarbonetos aromáticos. 
08. Dentre os combustíveis renováveis, encontra-se o petróleo, que é uma fonte de energia 

secundária. 
16. O petróleo bruto, após um processo de separação conhecido como destilação fracionada, 

pode fornecer diversos derivados, entre eles, a querosene e o betume. 
 
12 - (UEFS BA)    

 
FELTRE, Ricardo. Química. São Paulo: Moderna, v. 3, 2010, p. 58. 

 
Após a extração, o petróleo é transportado até as regiões consumidoras, por meio de 
oleodutos ou de superpetroleiros, navios gigantescos que deslocam até 750mil toneladas de 
óleo. Nas refinarias, o petróleo cru é tratado e refinado, inicialmente, por meio de 
processos de destilação fracionada, à pressão atmosférica e à pressão reduzida, como 
ilustrado na figura. 
A análise das torres de destilação e das frações coletadas durante esse processo de refino e 
com base nos conhecimentos de Química, é correto concluir: 
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a) Durante a destilação fracionada, nos pratos da coluna de destilação, o líquido condensado 
tem maior concentração de hidrocarbonetos de menor pressão de vapor, quando 
comparado ao líquido no prato superior. 

b) Os produtos de massa molar maior são coletados no topo da coluna de destilação 
fracionada. 

c) Os principais hidrocarbonetos existentes na gasolina e no óleo diesel são encontrados em 
grande concentração nos óleos combustíveis. 

d) Óleos lubrificantes destilam a temperaturas mais altas do que a do resíduo pesado, quando 
no interior da coluna de destilação, à pressão reduzida. 

e) À pressão reduzida, as temperaturas de ebulição dos óleos lubrificantes são maiores do que 
à pressão atmosférica. 
 
13 - (UESB BA)    
Em 2011, as reservas provadas de petróleo da Arábia Saudita, maior produtor mundial, 
eram de 265 bilhões de barris. No mesmo ano, as reservas globais de gás de xisto eram 
estimadas em 187 trilhões de metros cúbicos, o equivalente a 11,7 trilhões de barris. O 
xisto betuminoso contém querogênio nos poros, uma mistura de compostos químicos 
orgânicos, a partir da qual também se produzem hidrocarbonetos, como óleo e metano. Os 
depósitos de xisto betuminoso poderiam produzir ainda entre 2,8 trilhões e 3,3 trilhões de 
barris de óleo recuperável. O Brasil explora o xisto em escala industrial desde 1972, e, a 
cada dia, cerca de 7 mil toneladas da rocha são retiradas do solo por técnicas de mineração, 
moídas e submetidas a altas temperaturas. Desse processo, são obtidos diariamente quatro 
mil barris de petróleo, além de derivados, como o enxofre. 

 
Com relação às propriedades dos compostos e os problemas ambientais decorrentes da 
extração de matéria-prima para produção de combustíveis, é correto afirmar: 

 
01. A exploração do xisto implica a retirada de vegetação e do solo, o que altera os 

ecossistemas terrestres. 
02. O processamento e refino do xisto evita a emissão de gases de efeito estufa, o que não 

ocorre com o petróleo. 
03. O óleo retirado do xisto é um éster de cadeia longa diferente do hidrocarboneto obtido na 

destilação do petróleo. 
04. O metano obtido do querogênio é um alcadieno gasoso formado na decomposição aeróbia 

de materiais orgânicos. 
05. A fusão das rochas de xisto retiradas de minas é um processo químico de separação dos 

componentes de uma mistura. 
 
14 - (UEFS BA)    
Os bombardeios no Oriente Médio deverão ser um fator de pressão sobre o preço 
internacional do petróleo. No Brasil, o conflito entre o Hamas e Israel, que já atinge Tel-
Aviv e Jerusalém, deverá pesar no caixa da Estatal Brasileira de Petróleo. A empresa 
recorrerá à compra de petróleo com predominância de hidrocarbonetos aromáticos com 
objetivo de suprir a necessidade crescente de gasolina para o consumo. Já o petróleo leve, 
parafínico, produzido no Nordeste brasileiro, fornece gasolina de baixa octanagem de faixa 
de ebulição entre 35ºC a 140ºC, e de óleo diesel, na faixa de ebulição entre 250ºC a 360ºC. 
O petróleo naftênico, produzido na Bacia de Campos produz nafta, matéria-prima para a 
petroquímica, na faixa de ebulição entre 147ºC a 187ºC. Entretanto, o óleo aromático tem 
preço maior que o nacional. 

 
De acordo com essas considerações, é correto afirmar: 



www.youtube.com/quifacil 
 

 
a) O craqueamento pirolítico transforma frações mais pesadas de gasolina em gás natural. 
b) O petróleo do Brasil possui menor densidade do que o do Oriente Médio e é pobre em 

hidrocarbonetos aromáticos condensados. 
c) A nafta, produto usado pela petroquímica para produção de eteno e outros 

hidrocarbonetos, é separada do petróleo por destilação fracionada a vácuo. 
d) O petróleo leve apresenta frações com menor percentagem em alcanos de massas molares 

menores, quando comparado ao petróleo aromático. 
e) A reforma catalítica utilizada para melhorar octanagem de gasolina transforma 

hidrocarbonetos de cadeias carbônicas ramificadas cíclicas e aromáticas em 
hidrocarbonetos de cadeias não ramificadas e abertas. 
 
15 - (UNICAMP SP)  
―Pegada de carbono‖, do Inglês carbon footprint, é a massa de gases do efeito estufa 
emitida por uma determinada atividade. Ela pode ser calculada para uma pessoa, uma 
fábrica, um país ou qualquer dispositivo, considerando-se qualquer intervalo de tempo. 
Esse cálculo, no entanto, é bem complexo e requer informações muito detalhadas. Por isso, 
no lugar da pegada de carbono, utiliza-se o fator de emissão de CO2, que é definido como a 
massa emitida de CO2 por atividade. Uma pessoa, por exemplo, tem um fator de emissão 
de cerca de 800 gramas de CO2 por dia, catabolizando açúcar (CH2O)n e gordura (CH2)n. 

 
a) Tomando por base os dois ―combustíveis humanos‖ citados (açúcar e gordura), qual deles 

teria maior fator de emissão de CO2, considerando-se uma mesma massa consumida? 
Justifique. 

b) Uma pessoa utiliza diariamente, em média, 150 gramas de gás butano (C4H10) cozinhando 
alimentos. O fator de emissão de CO2 relativo a esse cozimento é maior, menor ou igual ao 
da catabolização diária do ser humano indicada no texto? Justifique. 
 
16 - (UEM PR)  
O grande dilema da utilização indiscriminada de petróleo hoje em dia como fonte de 
energia é que ele também é fonte primordial de matérias primas industriais, ou seja, 
reagentes que, submetidos a diferentes reações químicas, geram milhares de novas 
substâncias importantíssimas para a sociedade. A esse respeito, assinale o que for correto. 

 
01. O craqueamento do petróleo visa a transformar moléculas gasosas de pequena massa molar 

em compostos mais complexos a serem utilizados nas indústrias químicas. 
02. A destilação fracionada do petróleo separa grupos de compostos em faixas de temperatura 

de ebulição diferentes. 
04. A gasolina é o nome dado à substância n-octano, obtida na destilação fracionada do 

petróleo. 
08. O resíduo do processo de destilação fracionada do petróleo apresenta-se como um material 

altamente viscoso usado como piche e asfalto. 
16. Grande parte dos plásticos utilizados hoje em dia tem como matéria prima o petróleo. 

 
17 - (ENEM)    

Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser 
adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o 
combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à 
compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias 
carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas 
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das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero 
do octano mais resistente à compressão. 

 
Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse 
composto? 

 
a) n-octano. 
b) 2,4-dimetil-hexano. 
c) 2-metil-heptano. 
d) 2,5-dimetil-hexano. 
e) 2,2,4-trimetilpentano. 

 
18 - (PUC RS)  
Analise as informações a seguir. 

 
1. gasolina 
2. gás liquefeito de petróleo 
3. biodiesel 
4. gás natural 
5. álcool hidratado 
 

Dentre os combustíveis listados, NÃO são constituídos por hidrocarbonetos os de número 
 
a) 1 e 2 
b) 1 e 3 
c) 2 e 4 
d) 3 e 5 
e) 4 e 5 

 
19 - (UESPI)  
A refinaria de petróleo Abreu e Lima está em fase de construção no Estado de 
Pernambuco. Esta refinaria poderá produzir, dentre outros produtos, o Benzeno e o 
Tolueno a partir dos alcanos do petróleo. Esta obtenção se dá por meio de um mecanismo 
chamado de ―Reforma Catalítica”. Neste procedimento, para a obtenção de Benzeno e 
Tolueno, são utilizados, respectivamente: 

 
a) propano e butano. 
b) butano e pentano. 
c) pentano e hexano. 
d) heptano e octano. 
e) hexano e heptano. 

 
20 - (UESC BA)  
Nos últimos três anos, mais 120 mil veículos passaram a circular na cidade de Salvador, que 
não tem monitoramento de poluentes emitidos para a atmosfera, exigido para municípios 
com mais de 500mil habitantes. A medida é recomendada pela FIFA para a Copa de 2014. 
Estudos apontam para queima de combustíveis fósseis como principal fonte poluidora, a 
exemplo do diesel, o maior emissor de material particulado e de compostos poluentes. 

Partículas com diâmetros menores que 2,5 micrômetros, 2,510–6m, passam diretamente 
dos pulmões para a corrente sanguínea, o que afeta a saúde da população. 
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A partir dessas informações, é correto concluir: 
 
01. Os veículos automotores, a gasolina, não emitem NO2(g) e NO(g) misturados aos gases de 

escapamento. 
02. O diesel é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias menores que as encontradas na 

gasolina. 
03. As partículas de fuligem emitidas para a atmosfera, durante a combustão incompleta de 

diesel, formam um aerossol sólido. 
04. Os gases de escapamento dos veículos automotores movidos a diesel estão isentos de 

SO2(g) e de NO2(g). 
05. A fumaça preta emitida pelos escapamentos de caminhões e de ônibus não é nociva ao 

organismo porque, além de conter CO(g), possui partículas maiores que 0,0025mm de 
diâmetro. 
 
21 - (UESC BA)  
A Agência Nacional de Petróleo, ANP, informa que as reservas de Libra, na Bacia de 
Santos, têm de 3,7 a 15 bilhões de barris de petróleo. Se a produção chegar a 15 bilhões, as 
reservas nacionais mais que dobrarão e, com elas, a possibilidade de acidente na exploração 
de petróleo, em águas profundas, como a do pré-sal, será maior. 

 
A partir dessas informações, é correto afirmar: 

 
01. Os 15 bilhões de barris de petróleo, ao serem refinados, produzem o equivalente de 

gasolina. 
02. O dodecil-benzeno sulfonato de sódio, em meio aquoso, forma micelas com os 

hidrocarbonetos componentes do petróleo. 
03. O petróleo é acumulado na superfície da água do mar porque possui densidade maior que a 

da água. 
04. Acidentes com vazamento de petróleo, em águas profundas, ocorrem por motivos da alta 

pressão exercida pela água do mar sobre a entrada do poço de petróleo. 
05. A imiscibilidade do petróleo na água do mar é consequência da forte energia das interações 

dipolo-dipolo entre moléculas de hidrocarbonetos e de moléculas de água. 
 
22 - (UEM PR)    
Segundo o Portal Brasil*, em informação de 05/03/2015, a proporção obrigatória de 
etanol anidro adicionado à gasolina comum aumentou de 25% para 27% em março de 
2015. Considere as implicações dessa mudança para um posto de combustíveis que tem 
três tanques de igual medida, com capacidade máxima de armazenamento, no conjunto, de 
120.000 litros de combustível. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre a situação 
exposta e também sobre os desdobramentos a respeito das finanças dos usuários de vários 
tipos de combustível. 

*(www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/03/adicao-de-27- 
deetanol-na-gasolina-e-estabelecida-pelo-governo). 

 
01. No Brasil, a produção do biodiesel extraído da cana-de-açúcar para suprir a demanda 

nacional foi ampliada devido ao aumento da porcentagem de etanol anidro adicionado à 
gasolina comum, implicando consumo maior da matéria-prima. 

02. Um dos tanques de armazenamento, cujo volume estava pela metade, precisava ser 
corrigido para a nova proporção obrigatória de 27% de etanol anidro adicionado à gasolina 
comum. Para o ajuste correto, ainda seria necessário adicionar 400 litros de etanol anidro 
ao tanque. 
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04. Um consumidor que pagou, no mês anterior, R$2,98 pelo litro da gasolina, passou a pagar 
R$3,17 pela mesma quantidade no presente mês. Isso ocorreu porque a adição de etanol 
anidro à gasolina resultou em um aumento de 2% no preço, que foi acrescido sobre um 
aumento, na semana anterior, de 6,2%. 

08. O Programa Nacional do Álcool, lançado na década de 1970, foi implantado em duas fases 
distintas. Na primeira, houve a produção do álcool para ser adicionado à gasolina comum e, 
na segunda, ocorreu a utilização do álcool como combustível para uso sem mistura (100% 
etanol). 

16. De acordo com a nova proporção de etanol anidro adicionado à gasolina comum, em sua 
capacidade máxima, os tanques de armazenamento estarão comportando 32.400 litros de 
etanol. 
 
23 - (UFU MG)    

 
Disponível em:  

< http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/foto/0,,14749342,00.jpg > 
 

Dos biocombustíveis destacados na figura, 
 
a) o etanol é utilizado como principal substituto da gasolina no mundo e gera quantidades de 

CO2 superiores ao diesel. 
b) o processo de destilação é a forma mais eficaz da produção do biodiesel, que pode 

substituir a gasolina nos motores dos carros. 
c) o processo de obtenção do etanol ocorre por meio da fermentação e destilação do álcool, 

que é extraído das gorduras e óleos. 
d) o biodiesel pode ser produzido a partir da transesterificação de óleos de origem vegetal ou 

animal. 
 
24 - (UEMG)    
―Se Itaipu fosse uma hidrelétrica a óleo, o Brasil teria que queimar 434 mil barris de 
petróleo por dia para obter o mesmo resultado. O volume de terra e rocha removido é 
equivalente a duas vezes o Pão de Açúcar. A altura da barragem principal equivale a um 
edifício de 65 andares. (...) calculei que por ali devia escoar uma catarata. O guia corrigiu a 
minha besteira: ―não uma, mas quarenta cataratas do Iguaçu‖. ‖ 

VENTURA, 2012, p. 121. 
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Inúmeras são as fontes de energia disponíveis no nosso planeta, sendo que essas fontes se 
dividem em dois tipos, as fontes renováveis e as não renováveis. As fontes de energias 
renováveis são aquelas em que sua utilização e uso podem ser mantidos e aproveitados ao 
longo do tempo sem possibilidade de esgotamento. As fontes de energia renováveis onde 
atualmente existe um maior desenvolvimento estão exemplificadas na tabela abaixo: 

 

 
 

De acordo com a tabela e com seus conhecimentos a respeito de combustíveis e energia, 
está CORRETO o que se afirma em: 

 
a) Apesar de existir em abundância no Brasil, e ser economicamente viável, a energia solar 

ainda é pouco explorada por razões políticas. 
b) Em regiões cercadas por montanhas e de muita terra, a melhor alternativa energética dentre 

as destacas seria a eólica. 
c) Por ser obtida a partir de bagaço de cana-de-açúcar, álcool, madeira, palha de arroz, óleos 

vegetais, dentre outros, a biomassa poderia ser uma alternativa economicamente viável em 
regiões de terra fértil. 

d) Sabe-se que a fonte do etanol é renovável, podendo ser extraído da cana-de-açúcar e 
também da beterraba, mas em termos de emissão de CO2/mol de combustível, é tão 
poluente quanto a gasolina. 
 
25 - (PUC RS)    
Por meio da Resolução Nº 1, de 4 de março de 2015, o Conselho Interministerial do 
Açúcar e do Álcool recomendou a obrigatoriedade da adição de 27% de etanol anidro na 
gasolina comum e 25% na gasolina Premium. Antes a gasolina comum tinha 25% de etanol 
anidro. Sobre essas diferentes composições, é correto afirmar que  

 
a) a gasolina comum permite rodar mais quilômetros por litro do que antes.  
b) a gasolina comum consome mais oxigênio do que antes para a queima completa por litro 

do combustível.  
c) a gasolina Premium passa a ser mais econômica do que a gasolina comum.  
d) o calor liberado na queima de um litro de gasolina Premium é menor do que na queima de 

um litro de gasolina comum.  
e) a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentará mais lentamente. 

 
26 - (Unimontes MG)    
A energia é essencial para as diversas atividades do mundo moderno. Em relação às 
diferentes fontes de energia, é CORRETO afirmar que 

 
a) a gasolina é mais poluente em relação ao diesel por apresentar hidrocarbonetos de cadeia 

carbônica maior. 
b) a energia da fissão nuclear gera pequena quantidade de energia a partir de grande 

quantidade de matéria. 
c) o gás hidrogênio é um combustível limpo, por gerar, na combustão, apenas calor e água. 
d) a biomassa constitui uma fonte de energia limpa e não renovável de alto poder calorífico. 

 
27 - (FUVEST SP)    
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A preparação de um biodiesel, em uma aula experimental, foi feita utilizando‐se etanol, 
KOH e óleo de soja, que é constituído principalmente por triglicerídeos. A reação que 
ocorre nessa preparação de biodiesel é chamada transesterificação, em que um éster reage 

com um álcool, obtendo‐se um outro éster. Na reação feita nessa aula, o KOH foi utilizado 
como catalisador. 

 
O procedimento foi o seguinte: 

1ª etapa: Adicionou‐se 1,5 g de KOH a 35 mL de etanol, agitando‐se continuamente a 
mistura. 

2ª etapa: Em um erlenmeyer, foram colocados 100 mL de óleo de soja, aquecendo‐se em 

banho‐maria, a uma temperatura de 45ᵒC. Adicionou‐se a esse óleo de soja a solução de 

catalisador, agitando‐se por mais 20 minutos. 

3ª etapa: Transferiu‐se a mistura formada para um funil de separação, e esperou‐se a 
separação das fases, conforme representado na figura abaixo. 

 

 
 
a) Toda a quantidade de KOH, empregada no procedimento descrito, se dissolveu no volume 

de etanol empregado na primeira etapa? Explique, mostrando os cálculos. 
b) Considere que a fórmula estrutural do triglicerídeo contido no óleo de soja é a mostrada 

abaixo. 
Escreva a fórmula estrutural do biodiesel formado. 

C

H

OH C

C

O

C

O

H

H C

H

O

O C

O

C17H31

C17H31

C17H31

  

 
c) Se, na primeira etapa desse procedimento, a solução de KOH em etanol fosse substituída 

por um excesso de solução de KOH em água, que produtos se formariam? Responda, 
completando o esquema abaixo com as fórmulas estruturais dos dois compostos que se 
formariam e balanceando a equação química. 
Dado: solubilidade do KOH em etanol a 25ºC = 40 g em 100 mL 
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28 - (UDESC SC)    
Recentemente, o governo brasileiro retomou o programa de substituição de diesel por 
derivados de óleos vegetais, tendo autorizado o uso comercial do biodiesel por meio da Lei 
nº 11.097 de 13/01/2005 que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética 
brasileira. ―Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo fixado em 5% 
(cinco por cento), em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao 
óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional‖. 
A substituição do diesel por biodiesel se justifica principalmente por razões ambientais. O 
aumento da concentração de CO2 na atmosfera agrava o efeito estufa. O uso de derivados 
de petróleo aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, enquanto o uso de biomassa 
permite uma reabsorção do CO2 liberado, possibilitando que um ciclo quase fechado do 
carbono seja estabelecido. 
Os combustíveis fósseis possuem enxofre na sua composição. Quando estes são 
queimados, ocorre a formação de óxidos de enxofre (SOx), que reagem na atmosfera com 
oxigênio (O2) e água para formar ácido sulfúrico (H2SO4), provocando a chuva ácida. Já o 
biodiesel não possui enxofre na sua composição, diminuindo, assim, o impacto ambiental 
do uso de motores a combustão interna. 

(Autores: Flavia C. da C. Oliveira, Paulo A. Z. Suarez,  
Wildson Luiz P. dos Santos, Biodiesel: Possibilidades e Desafios). 
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Sabendo da importância ambiental do biodiesel, assinale a alternativa correta sobre a 
obtenção do biodiesel via catálise ácida, conforme representação acima. 

 
a) A reação possui a seguinte estequiometria: 1 mol de A, 1 mol de B e 1 mol de C. 
b) A reação possui a seguinte estequiometria: 1 mol de A, 3 mols de B e 1 mol de C. 
c) O reagente A possui função éter na sua estrutura. 
d) A reação apresentada gera como produtos moléculas com as seguintes funções químicas: B 

(acetona) + C (álcool). 
e) O composto C é apolar, por realizar ligações de hidrogênio. 

 
29 - (Unievangélica GO)    
O biodiesel é um combustível renovável, obtido a partir de óleos e gorduras. Pesquisadores 
de universidades e institutos têm estudado fontes de biodiesel como o óleo de fritura, o 
lixo e até o esgoto, com o objetivo de desenvolver tecnologias mais simples e baratas. O 
biodiesel é obtido por uma reação de transesterificação. 

 
A síntese do biodiesel é representara pelos seguintes reagentes: 

 

    
 
30 - (UFU MG)    

Óleos de frituras podem ser utilizados para produção de biodieseis que são resultado de 
reações de transesterificação – processo de obtenção de um éster a partir de outro éster 
com álcool e em presença de catalisadores. Por meio dessas reações, é possível obter a 
glicerina, que possui alto valor agregado.  

 
Sobre essas reações, faça o que se pede.  

 
a) Explique a função do catalisador na reação de transesterificação.  
b) Apresente duas vantagens ambientais da produção dos biodieseis.  
c) Escreva genericamente uma equação de transesterificação de um éster com álcool na 

presença de catalisador ácido.  
d) Apresente uma possível utilização da glicerina que possa ser relacionada às suas 

propriedades químicas.  
 
31 - (UFPEL RS)    
Existem vários métodos de obter biodiesel; um deles está equacionado a seguir: 
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Produção de biodiesel a partir da transesterificação de óleos vegetais 

 
É correto afirmar que  

 
a) o biodiesel é um excelente combustível, pois é uma mistura de éteres que, ao serem 

queimados, não produzem moléculas poluentes para o ar atmosférico.  
b) o primeiro reagente da equação, representada acima, apresenta a função química éster, 

sendo que os radicais R1,R2 e R3 devem ser, predominantemente, insaturados, tendo em 
vista que essa substância é um óleo.  

c) o metanol é um combustível muito utilizado nos carros de passeio no Brasil; ele é obtido, 
principalmente, pela fermentação alcoólica da sacarose da cana de açúcar.  

d) o biodiesel é uma mistura de anidridos orgânicos que, ao serem hidrolisados, produzem 
moléculas de ácidos carboxílicos de fácil combustão.  

e) a glicerina é um lipídio com muita utilização doméstica e industrial, pois não forma pontes 
de hidrogênio com a água.  

f) I.R. 
 
32 - (UEFS BA)    

 
 

Segundo informações veiculadas pela imprensa, a partir de julho de 2014, o óleo diesel 
comercializado no Brasil terá o teor de biodiesel aumentado para 6%. O biodiesel é obtido 
a partir da reação entre o triacilglicerol, presente no óleo vegetal de mamona, de babaçu, 
dentre outros, e um álcool de cadeia carbônica, pequena, como o metanol ou etanol. A 
reação de transesterificação para a obtenção do biodiesel está representada de forma 
simplificada pela equação química. 

 
Considerando-se as informações e as propriedades dos compostos químicos, é correto 
afirmar: 

 
a) O biodiesel é constituído por ésteres de ácidos graxos e o óleo diesel por hidrocarbonetos. 
b) A adição de biodiesel diminui a emissão de gás carbônico durante a queima do 

combustível. 
c) A vantagem do óleo diesel em relação ao biodiesel é ser obtido de fonte renovável de 

energia. 
d) A substituição do etanol pelo metanol evita a contaminação do ambiente por substância 

tóxica. 
e) O glicerol é um composto químico que, ao ser dissolvido em água, se ioniza e libera íons 

OH–(aq). 
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33 - (ENEM)    

O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de 
ésteres derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do 
biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem, 
por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel 
frente à oxidação, o que resulta em aumento da vida útil do biocombustível. O quadro 
ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas. 

 

 
MA, F.; HANNA, M. A. Biodiesel Production: a review.  

Bioresource Technology, Londres, v. 70, n. 1, jan. 1999 (adaptado). 
 

Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à 
oxidação? 

 
a) Milho. 
b) Palma. 
c) Canola. 
d) Algodão. 
e) Amendoim. 

 
34 - (UFSC)    
Produção de biodiesel gerou mais de R$ 2 bi para agricultura familiar (28/03/2013 11:25 – 
Portal Brasil) 

 
A venda de matéria-prima para produção de biocombustíveis movimentou mais de R$ 2 
bilhões para a agricultura familiar brasileira na safra 2011/2012, de acordo com os dados 
informados pela indústria do biodiesel. O número equivale às transações realizadas por 
meio do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), executado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que atende aproximadamente 105 mil 
famílias de agricultores em todo o País. [...] O incentivo às empresas produtoras de 
biodiesel para comprar matéria-prima do agricultor familiar amplia sua área de atuação.  
Segundo o último levantamento feito pela coordenação nacional do programa, quase dois 
milhões de toneladas de matérias-primas foram adquiridas da agricultura familiar para a 
produção de biodiesel. A soja é a oleaginosa mais comercializada, representando 96% das 
transações, seguida por mamona e dendê.  

Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2013/03/28/producao-de- 
biodiesel-gerou-mais-de-r-2-bi-para-agricultura-familiar> [Adaptado]  

Acesso em: 2 set. 2013. 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre origem e uso de combustíveis e 
biocombustíveis, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

 
01. No Brasil, a utilização de biodiesel ainda é considerada experimental e sua comercialização, 

pura ou em misturas, é proibida.  
02. O biodiesel consiste em uma mistura de ésteres produzidos a partir de ácidos graxos.  
04. A combustão de biocombustíveis em veículos automotores reduz a quantidade de gases 

com capacidade de originar a chuva ácida, como SO2 e NO2.  
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08. O etanol pode ser obtido a partir da esterificação de óleos vegetais, como o óleo de soja ou 
o óleo de dendê.  

16. Biocombustíveis, como biodiesel, podem ser produzidos a partir de matéria-prima vegetal, 
como a soja.  

32. A queima de combustíveis fósseis, como os derivados de petróleo e o carvão mineral, não 
produz quantidades significativas de gases associados ao efeito estufa, contrastando com o 
processo de queima de biocombustíveis como o biodiesel e o etanol.  
 
35 - (Unifacs BA)    
A Estatal Brasileira de Petróleo pode vender ativos para fazer caixa porque está tendo 
prejuízos com o preço subsidiado, congelado, da gasolina. O comportamento do consumo 

de gasolina e de etanol hidratado em 1,0103 barris/dia, ao longo do período de 2004 a 
2012, é mostrado no gráfico. 

 

 
 

Uma análise desse gráfico, associada aos conhecimentos sobre combustíveis derivados de 
petróleo e de cana-de-açúcar, permite afirmar: 

 
01. Os meados de 2008 mostram que o consumo de etanol hidratado já apresentava tendência 

a queda. 
02. A diferença de consumo entre gasolina e etanol, no final de 2012, tornou-se evidente, 

passando, aproximadamente, a 4105 barris/dia. 
03. A solução para a recuperação do consumo de etanol é aumentar o percentual do 

biocombustível adicionado à gasolina, que é apenas de 25%, para 35%. 
04. A redução da área de plantio de cana-de-açúcar e a ampliação dos estoques do 

biocombustível provocarão queda de preço e, consequentemente, aumento de consumo. 
05. O consumo de gasolina vem aumentando nos últimos três anos em função da melhoria de 

qualidade com a redução do percentual de etanol adicionado. 
 
36 - (UEM PR)    
Uma fonte de energia primária, fornecida diretamente pela natureza, é o gás natural. É 
correto afirmar que ogás natural 

 
01. tem como seu principal constituinte o metano (CH4), podendo apresentar outros 

componentes, como o etano (C2H6) e o propano (C3H8). 
02. apresenta um consumo mundial decrescente de maneira acelerada nas últimas décadas, 

devido à demanda de outras fontes de energia primária. 
04. é utilizado no Brasil, nos últimos anos, para substituir o óleo combustível na indústria, o 

óleo diesel e a gasolina nos transportes e para a geração de termeletricidade, como na usina 
de Araucária, no Paraná. 

08. emite, na combustão, mais partículas de CO e SO2 do que outras fontes de energia 
primária, como o carvão mineral ou os derivados de petróleo. 
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16. é um combustível fóssil encontrado em estruturas geológicas sedimentares, sendo, 
portanto, esgotável. 
 
37 - (UNICAMP SP)  
Recentemente encontrou-se um verdadeiro ―fatberg‖, um iceberg de gordura com cerca de 15 
toneladas, nas tubulações de esgoto de uma região de Londres. Esse ―fatberg‖, resultado do 
descarte inadequado de gorduras e óleo usados em frituras, poderia ser reaproveitado na 
produção de 

 
a) sabão, por hidrólise em meio salino. 
b) biodiesel, por transesterificação em meio básico. 
c) sabão, por transesterificação em meio salino. 
d) biodiesel, por hidrólise em meio básico. 

 
38 - (ENEM)   

Cientistas acreditam que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem 
aumentado devido, principalmente, à sua liberação durante a queima de combustíveis 
fósseis. O dióxido de carbono é um dos componentes da atmosfera que retém a radiação 
infravermelha na superfície da Terra, e o aumento na sua concentração contribui para o 
aquecimento global. Uma das medidas propostas para combater este problema é o 
consumo de biocombustíveis no lugar de combustíveis fósseis. 

 
A citada medida se justifica porque o consumo de biocombustíveis 

 
a) é energeticamente menos eficiente que o consumo de combustíveis fósseis. 
b) libera menos dióxido de carbono na atmosfera que o consumo de combustíveis fósseis. 
c) não resulta na emissão de poluentes, como acontece com o consumo de combustíveis 

fósseis. 
d) não provoca o esgotamento de um recurso não renovável, como acontece com o consumo 

de combustíveis fósseis. 
e) não aumenta a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, como acontece com o 

consumo de combustíveis fósseis. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 39 
  
 
Na gasolina combustível comercializada no Brasil, o etanol (CH3CH2OH) está presente 
como aditivo, sendo sua quantidade (em volume percentual) fixada entre 24 a 26%. O 
etanol é miscível, em todas as proporções com a gasolina e com a água, porém a água não 
se mistura com a gasolina. 
 
39 - (PUC RJ)  
Assinale a alternativa incorreta: 

 
a) O etanol se mistura em todas as proporções com a água, e a interação entre essas duas 

substâncias tem caráter polar. 
b) O 2,2,4-trimetilpentano, composto de referência para a escala de octanagem da gasolina, 

possui, na sua estrutura molecular, oito carbonos e é aromático. 
c) O etanol forma mistura homogênea com a gasolina. 
d) A água e a gasolina não são miscíveis, logo esta mistura não pode ser classificada como 

solução. 
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e) A ordem crescente de polaridade entre os líquidos mencionados seria: gasolina < etanol < 
água. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 40 
  
   

As fábricas que produzem gasolina, óleo diesel e combustível para jatos são enormes 
aglomerados de dutos de aço e de tanques que consomem quantidades enormes de energia, 
liberam vapores tóxicos e funcionam com base em um recurso finito: o petróleo. Mas elas 
poderão ser microscópicas e talvez alimentadas pelo lixo que está por toda parte — papel 
de revistas, madeiras descartáveis de um projeto de construção, ou folhas que se rastela do 
gramado. 

O truque é transformar as moléculas à base de hidrogênio e carbono, existentes nos 
itens usados no cotidiano, em um líquido à temperatura ambiente, tornando-as adequadas 
para ser usadas em máquinas de combustão internas. Os esforços mais promissores 
envolvem organismos unicelulares transgênicos, capazes de realizar esse trabalho de 
conversão. 

Uma solução seria criar organismos que secretam diretamente hidrocarbonetos, outra 
estratégia é utilizar açúcares. Quando plantas captam energia, elas armazenam 
quimicamente essas energias nos açúcares nas partes lenhosas. Pesquisadores estão 
descobrindo meios de extrair os açúcares dessas fontes celulósicas e os transformar em 
etanol. 

Cientistas e engenheiros esperam produzir substâncias químicas mais úteis diretamente 
desses açúcares. No primeiro semestre de 2011, cientistas da LS9, empresa ao sul de São 
Francisco, informaram ter modificado a bactéria E.coli para permitir que os organismos 
transformassem açúcares em alcanos, uma classe de hidrocarbonetos idêntica a muitas das 
produzidas em refinarias de petróleo. (WALD, 2011, p. 36). 

WALD, Matthew. Combustível de Lixo. Scientific American  
Brasil. ano 8, n.104, jan. 2011. 

 
40 - (UNEB BA)    
A análise do processo de utilização de organismos transgênicos, como o da bactéria E.coli, 
para obter hidrocarbonetos idênticos como aos dos produzidos em refinaria de petróleo, 
permite concluir: 

 
01. Os hidrocarbonetos produzidos nas refinarias de petróleo possuem maior quantidade de 

energia que os de mesma composição química dos obtidos de resíduos metabólicos da 
excreta de organismos transgênicos. 

02. Os alcanos de cadeias carbônicas ramificadas existentes na gasolina e no óleo diesel 
possuem índice de octano maiores que os correlatos de cadeias carbônicas normais com 
igual número de átomos de carbono. 

03. A energia absorvida pelas plantas na presença de bactéria E.coli é utilizada completamente 
na produção de hidrocarbonetos e de etanol. 

04. A transformação de açúcares em hidrocarbonetos pela bactéria E.coli transgênica constitui 
processo de oxidação. 

05. A gasolina e o óleo diesel são substâncias compostas, puras e inflamáveis. 
 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 41 
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Com a descoberta de reservas na região do petróleo, o Brasil está se posicionando à frente 
da produção de óleo em alto-mar, mas tem condições também de liderar o campo das 
energias renováveis do mar. Esse é o cenário delineado na 31ª Conferência Internacional 
sobre Engenharia Oceânica e Ártica, OMAE, realizada no Rio de Janeiro, no mês de julho 
desse ano. 
As reservas potenciais de petróleo na camada do pré-sal estão estimadas em 60 bilhões de 
barris. Elas estão localizadas a 300,0km da costa e mais de 5,0km de profundidade. O 
investimento em novas ferramentas tecnológicas facilita a extração de óleo e gás, como 
perfuração a laser, nanotecnologia e bactérias removedoras de óleo. A perfuração a laser 
utilizaria um ou mais emissores desse feixe de energia acoplados a uma broca. Os raios 
laser esquentariam a rocha que armazena o petróleo, tornando-a mais frágil e, assim, 
aumentaria a taxa de penetração. O grande desafio para isso é levar o laser a grandes 
profundidades, utilizando de cabos de fibra óptica, mas há uma série de dificuldades 
técnicas para resolver antes do teste de campo. 
Aposta-se também em várias utilidades dos nanotubos de carbono na cadeia produtiva do 
petróleo. 
Os cabos condutores de eletricidade feitos a partir de nanotubos teriam condutividade 10 
vezes maior que a do cobre e poderiam alimentar as máquinas usadas em grandes 
profundidades. 
Em alguns reservatórios, o óleo está aderido à rocha, o que dificulta a extração. Por isso, 
pesquisadores vêm desenvolvendo linhagens de bactérias que produzam um tipo de sabão 
que deslocaria o óleo da rocha literalmente lavando-a e elevaria a taxa de recuperação de 
petróleo. 

FURTADO, Fred. Duplo Líder. Ciência Hoje, São Paulo: SBPC, n. 295, ago. 2012. 
 
41 - (Unifacs BA)    
Considerando-se as reservas de petróleo da camada do pré-sal situadas a 300,0km da costa 
e a mais de 5,0km de profundidade do mar, é correto afirmar: 

 
01. A destilação fracionada é utilizada na separação de hidrocarbonetos do petróleo por faixas 

de ebulição, entre as quais, na menor temperatura de ebulição, estão os hidrocarbonetos de 
menor massa molar. 

02. O petróleo da camada do pré-sal possui a mesma composição química de hidrocarbonetos 
em relação à do óleo extraído na região Nordeste do país. 

03. O óleo derramado no mar, por acidentes em plataformas marítimas, é removido com 
utilização de boias e, em seguida, separado por centrifugação. 

04. O petróleo da camada do pré-sal teve origem a partir de processos de biodecomposição 
aeróbia, de restos de vegetais, há milhões de anos. 

05. A pressão da coluna de água sobre o reservatório de petróleo impede o vazamento de óleo 
no leito oceânico. 
 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 42 
  
 

O dióxido de carbono (CO2) tem sido apontado como o grande vilão da exacerbação do 
efeito estufa, já que sua presença na atmosfera decorre, em grande parte, de atividades 
humanas. Na atmosfera atual, o teor de CO2 oscila em torno de 365 mL/m3, com uma 
tendência de crescimento que teve seu início no final do século XVIII, em decorrência do 
aumento do uso de combustíveis fósseis. Em termos quantitativos, anualmente, cerca de 
2.650 bilhões de toneladas de dióxido de carbono são lançados na atmosfera. Como o 
tempo médio de resistência do CO2 na atmosfera é de cerca de cem anos, a estabilização ou 
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mesmo a diminuição do teor atmosférico desse gás requer diminuição significativa em sua 
emissão. 

Química Nova na Escola. Disponível em: 
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc08/quimsoc.pdf>.  

Acesso em: 31 out. 2013. [Adaptado] 
 

 
 
42 - (IFGO)  

Com base nas informações do texto e da tabela, é correto afirmar que: 
 
a) o uso do gás hidrogênio como combustível é o que mais se adequa à proposta do texto de 

estabilizar ou diminuir a emissão do dióxido de carbono na atmosfera. 
b) o gás hidrogênio, apesar de não contribuir para o aumento das emissões de gases estufa, é o 

que possui menor vantagem energética em termos de conteúdo energético por unidade de 
massa. 

c) a gasolina, apesar de possuir maior quantidade de carbono, possui um maior conteúdo 
energético em relação à sua massa, tendo, assim, maior vantagem energética em relação aos 
demais. 

d) o etanol causa menor impacto ambiental, quando comparado ao gás metano, por aquele 
possuir em sua composição o elemento oxigênio. 

e) o metano causa menor impacto ambiental em relação à gasolina. Porém, possui menor 
vantagem energética. 
 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 43 
  
   
Considere as informações sobre o abastecimento de água da cidade de Manaus, AM. 

 
Mananciais de Abastecimento: A cidade de Manaus utiliza para a produção de água, o Rio Negro, 
manancial superficial, e o Alter do Chão, manancial subterrâneo. 
Processo de Tratamento: A água captada nos mananciais é submetida a um processo de tratamento antes 
de ser liberada ao consumo. 
No caso da água do rio Negro, além da sua cor escura, destaca- se a alta acidez. Esta condição obriga a 
realizar uma correção para aumentar a alcalinidade e corrigir a acidez (pré-alcalinização). Isto é necessário 
para ter as condições químicas ideais para as etapas seguintes do tratamento. Esta correção é feita na 
adutora de água bruta, antes da chegada à Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta do Ismael, 
onde passará pelas etapas de coagulação, floculação, clarificação, filtração, desinfecção e ajuste final de pH. 
A água do manancial subterrâneo é captada por meio de poços profundos. Esta água passa por um processo 
em que recebe cloro antes de chegar às casas dos consumidores. 

 
Esquema de abastecimento de água: 
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(www.aguasdoamazonas.com.br. Adaptado.) 

 
43 - (UEA AM)    
Na etapa de filtração da ETA, a água decantada é conduzida por meio de um canal até os 
filtros. A filtração é realizada por meio de uma camada de areia e antracito. 
O antracito é uma variedade de 

 
a) argila. 
b) calcário. 
c) madeira. 
d) carvão. 
e) quartzo. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 44 
  
   

 
Disponível em: <http://tribunadainternet.com.br/category/boff>. 

Acesso em: 30 Dez. 2014. 
 

Nas últimas décadas, a polêmica sobre um possível aquecimento global do nosso 
planeta, decorrente de uma exacerbação do efeito estufa, passou a fazer parte das 
preocupações da humanidade, com constante cobertura pela mídia. Esse efeito ocorre 
devido à presença de gases-estufa como, por exemplo, o dióxido de carbono (CO2), o 
metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), entre outros. O dióxido de carbono tem sido 
apontado como o grande vilão da exacerbação do efeito estufa, já que sua presença na 
atmosfera decorre, em grande parte, de atividades humanas, com maior crescimento no 
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final do século XVIII em decorrência do aumento no uso de combustíveis fósseis. 
Atualmente o teor de CO2 na atmosfera terrestre oscila em torno de 365 mL/m3. 

TOLENTINO, M. ROCHA-FILHO, R. C. A Química no Efeito Estufa. 
Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc08/quimsoc.pdf>. 

Acesso em: 20 Nov. 2014. 
 
44 - (IFGO)    

Dentre os combustíveis a seguir, assinale aquele que não contribui para o aumento da 
emissão de gás carbônico na atmosfera durante a combustão. 

 
a) Metano 
b) Gás hidrogênio 
c) Etanol 
d) Biodiesel 
e) Gasolina 
 
GABARITO 

 
1) Gab: C 

 
2) Gab: A 

 
3) Gab: 29 
 
4) Gab: VFF 

 
5) Gab: B 

 
6) Gab: B 

 
7) Gab: E 

 
8) Gab:  
a) Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2), óxidos 

de nitrogênio (NO e NO2) e aldeídos. No estado gasoso, o monóxido de carbono tem alta 
afinidade com a hemoglobina no sangue, substituindo o oxigênio e reduzindo a sua 
alimentação para o corpo durante o processo de respiração. O dióxido de enxofre e óxidos 
de nitrogênio provocam problemas respiratórios. Aldeídos são capazes de exercer efeito 
tóxico sobre o fígado e o sistema nervoso. A interação do dióxido de enxofre e de óxidos 
de nitrogênio com a água provoca a formação de chuvas ácidas, devido à formação de 
ácido sulfúrico e ácido nítrico, respectivamente.  

b) A redução da emissão de gases poluentes pode ser reduzida mediante uma série de ações, 
envolvendo, por exemplo:  
- Aumento da eficiência na queima de combustível pelos motores dos automóveis.  
- Utilização de catalisadores mais eficientes para conversão do monóxido de carbono, 
óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos em dióxido de carbono, nitrogênio e água.  
- Redução da quantidade de enxofre nos óleos combustíveis.  
 

9) Gab: B 
 

10) Gab: A 
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11) Gab: 20 

 
12) Gab: A 

 
13) Gab: 01 

 
14) Gab: D 

 
15) Gab:  
a) 

 

 
Portanto, para uma mesma massa de combustíveis (30 g), a gordura tem maior fator de 
emissão de CO2 (94 g contra 44 g emitidos pelo açúcar). 

b) 

 
Portanto, o cozimento tem menor fator de emissão de CO2 (455 g) que o catabolismo 
humano (800 g). 
 

16) Gab: 26 
 

17) Gab: E 
 

18) Gab: D 
 

19) Gab: E 
 

20) Gab: 03 
 

21) Gab: 02 
 

22) Gab: 24 
 

23) Gab: D 
 

24) Gab: C 
 

25) Gab: E 
 

26) Gab: C 
 

27) Gab:  
a) 100 mL de etanol dissolvem 40 g de KOH 
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35 mL de etanol dissolvem m 

g14m
mL100

g40mL35
m 


 , que é maior que 1,5 g adicionado 

Logo, toda a quantidade de KOH foi dissolvida no volume de etanol empregado na primeira 
etapa. 

b) 32

O

3117 CHCHOCHC
||

  Biodiesel 

c) 

C

H

OH C

C

O

C

O

H

H C

H

O

O C

O

C17H31

C17H31

C17H31

  +   KOH (aq)
 

 

 
 

28) Gab: B 
 

29) Gab: D 
 

30) Gab:  
a) O catalisador possui a função de acelerar a reação de transesterificação sem, contudo, 

interferir na quantidade de produtos formados.  
b) Diminui a quantidade de óleos descartados no meio ambiente e reduz a quantidade de 

poluentes gasosos lançados na atmosfera.  
c)  

 
d) A glicerina pode ser utilizada como umectante em sabões e hidratantes corporais. Isso se 

dá, pois a glicerina é um triálcool que possui em sua estrutura grupos de OH que podem 
formar pontes de hidrogênio com a água, retendo-a.  
 

31) Gab: B 
 

32) Gab: A 
 

33) Gab: B 
 

34) Gab: 22 
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35) Gab: 02 
 

36) Gab: 21 
 

37) Gab: B 
 

38) Gab: E 
 

39) Gab: B 
 

40) Gab: 02 
 

41) Gab: 01 
 

42) Gab: A 
 

43) Gab: D 
 

44) Gab: B 
 

  


