
 
C U R S I N H O  P R Ó - E N E M  U F M S  -  2 0 1 9  

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 
Cidade Universitária, s/n  * Campo Grande – MS * CEP 79070-900 - Fone:3345-7250 (cursinho)  

www.proenem.ufms.br * E-mail: proenem@ufms.br 1 

LISTA 01 
TURMA 07 - VESPERTINO 

Prof(a): Antonio Pereira - Disciplina: Química - Conteúdo: Soluções 
 

QUESTÃO 1.  

(Enem 2017)  A toxicidade de algumas substâncias é normalmente 

representada por um índice conhecido como 50DL  (dose letal 

mediana). Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres 

vivos que mata 50%  desses indivíduos e é normalmente medido 

utilizando-se ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para 
os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de 
cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de 
alimentos, para que possam ser consumidos de forma segura pelas 
pessoas. 
O quadro apresenta três pesticidas e suas toxicidades. A unidade 

mg kg  indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia. 

Pesticidas 50DL (mg kg)  

Diazinon 70  

Malation 1.000  

Atrazina 3.100  

Sessenta ratos, com massa de 200 g  cada, foram divididos em três 

grupos de vinte. Três amostras de ração, contaminadas, cada uma delas 

com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 mg  

por grama de ração, foram administradas para cada grupo de cobaias. 

Cada rato consumiu 100 g  de ração. 

Qual(ais) grupo(s) terá(ão) uma mortalidade mínima de 10  ratos?  

a) O grupo que se contaminou somente com atrazina.     
b) O grupo que se contaminou somente com diazinon.     
c) Os grupos que se contaminaram com atrazina e malation.     
d) Os grupos que se contaminaram com diazinon e malation.     
e) Nenhum dos grupos contaminados com atrazina, diazinon e 

malation.     
   
QUESTÃO 2.  

(Enem (Libras) 2017)  Um pediatra prescreveu um medicamento, na 

forma de suspensão oral, para uma criança pesando 16 kg.  De acordo 

com o receituário, a posologia seria de 2  gotas por kg  da criança, em 

cada dose. Ao adquirir o medicamento em uma farmácia, o responsável 
pela criança foi informado que o medicamento disponível continha o 
princípio ativo em uma concentração diferente daquela prescrita pelo 
médico, conforme mostrado no quadro. 

Medicamento 
Concentração do princípio 
ativo (mg/gota) 

Prescrito 5,0  

Disponível comercialmente 4,0  

Quantas gotas do medicamento adquirido a criança deve ingerir de modo 
que mantenha a quantidade de princípio ativo receitada?  
a) 13    
b) 26    
c) 32    
d) 40    

e) 128    
   
QUESTÃO 3.  

(Enem (Libras) 2017)  A ingestão de vitamina C (ou ácido ascórbico; 

massa molar igual a 176 g mol)  é recomendada para evitar o 

escorbuto, além de contribuir para a saúde de dentes e gengivas e 
auxiliar na absorção de ferro pelo organismo. Uma das formas de ingerir 
ácido ascórbico é por meio dos comprimidos efervescentes, os quais 

contêm cerca de 0,006 mol  de ácido ascórbico por comprimido. Outra 

possibilidade é o suco de laranja, que contém cerca de 0,07 g  de ácido 

ascórbico para cada 200 mL  de suco. 

O número de litros de suco de laranja que corresponde à quantidade de 
ácido ascórbico presente em um comprimido efervescente é mais 
próximo de  
a) 0,0002 
b) 0,03    
c) 0,3    
d) 1    
e) 3    
   
QUESTÃO 4.  

(Enem 2ª aplicação 2016)  O principal componente do sal de cozinha é 
o cloreto de sódio, mas o produto pode ter aluminossilicato de sódio em 
pequenas concentrações. Esse sal, que é insolúvel em água, age como 
antiumectante, evitando que o sal de cozinha tenha um aspecto 
empedrado. 
O procedimento de laboratório adequado para verificar a presença do 
antiumectante em uma amostra de sal de cozinha é o(a)  
a) realização do teste de chama.    
b) medida do pH de uma solução aquosa.    
c) medida da turbidez de uma solução aquosa.    
d) ensaio da presença de substâncias orgânicas.    
e) verificação da presença de cátions monovalentes.    
   
QUESTÃO 5.  

(Enem 2ª aplicação 2016)  O soro fisiológico é uma solução aquosa de 

cloreto de sódio (NaC )l  comumente utilizada para higienização ocular, 

nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é 

0,90%  em massa e densidade igual a 1,00 g mL.  

Qual massa de NaC ,l  em grama, deverá ser adicionada à água para 

preparar 500 mL  desse soro?  

a) 0,45     

b) 0,90     

c) 4,50     

d) 9,00     

e) 45,00     
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QUESTÃO 6.  

(Enem 2ª aplicação 2016)  Os gráficos representam a concentração na atmosfera, em partes por milhão (ppm),  bilhão (ppb)  ou trilhão (ppt),  

dos cinco gases responsáveis por 97%  do efeito estufa durante o período de 1978 a 2010. 

 

 
Qual gás teve o maior aumento percentual de concentração na atmosfera nas últimas duas décadas?  

a) 2CO
    

b)  4CH
    

c) 2N O
    

d) CFC-12     

e) CFC-11    
   
 
QUESTÃO 7.  

(Enem 2016)  Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de 

cana-de-açúcar são gerados cerca de 18 L  de vinhaça que é utilizada 

na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores 

médios de nutrientes N, P  e K  iguais a 357 mg L,  60 mg L,  e 

2.034 mg L,  respectivamente. 

SILVA. M. A. S.; GRIEBELER. N. P.; BORGES, L. C. Uso de vinhaça e 
impactos nas propriedades do solo e lençol freático. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. n. 1, 2007 
(adaptado). 
 

 

Na produção de 27.000 L  de etanol, a quantidade total de fósforo, em 

kg,  disponível na vinhaça será mais próxima de  

a) 1.     

b) 29.     

c) 60.     

d) 170.     

e) 1.000.     
   
QUESTÃO 8.  
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(Enem 2015)  A hidroponia pode ser definida como uma técnica de 
produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma 
das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes 
suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. 
Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a 

concentração de íon nitrato 3(NO )−  para 0,009 mol L  em um tanque 

de 5.000  litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial 

nutritiva de nitrato de cálcio 90 g L.  

As massas molares dos elementos N, O  e Ca  são iguais a 

14 g mol,  16 g mol  e 40 g mol,  respectivamente. 

Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, em litros, que 
o produtor deve adicionar ao tanque?  

a) 26     

b) 41     

c) 45     

d) 51    

e) 82     
   
QUESTÃO 9.  

(Enem 2014)  Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também 
apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente 
indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes 
causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação 
e era utilizado óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel 
passou a ter 1 800 ppm de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido 
no mercado o diesel S500 (500 ppm). Em 2012, foi difundido o diesel 
S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é 
produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. 
Os Impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: 
www.cnt.org.br. 
Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado). 
A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 

2012 permitiu uma redução percentual de emissão de 3SO  de  

a) 86,2%.    
b) 96,2%.    
c) 97,2%.    
d) 99,6%.    
e) 99,9%.    
   
QUESTÃO 10.  

 (Enem 2014)  A utilização de processos de biorremediação de resíduos 
gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se 
tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a 
ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua 

concentração em até 30mg kg  para solo agrícola e 0,14mg L  para 

água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em 

diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500g  de solo e 

100mL  de água, conforme apresentado no quadro. 

Ambiente Resíduo de naftaleno (g) 

Solo l 21,0 10−  

Solo lI 22,0 10−  

Água I 67,0 10−  

Água II 68,0 10−  

Água III 69,0 10−  

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)  
a) solo I.    
b) solo II.    
c) água I.    
d) água II.    
e) água III.    
   
QUESTÃO 11.  

(Enem 2013)  A varfarina é um fármaco que diminui a agregação 
plaquetária, e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja 
presente no plasma, com uma concentração superior a 1,0 mg/L. 
Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem 
desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no 
espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que 
representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um 
medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de 
solução aquosa, com concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo adulto, 
com volume sanguíneo total de 5,0 L, será submetido a um tratamento 
com solução injetável desse medicamento. 
Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser 
administrado a esse indivíduo, pela via intravenosa, de maneira que não 
ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulente?  
a) 1,0 mL    
b) 1,7 mL    
c) 2,7 mL    
d) 4,0 mL    
e) 6,7 mL    
   
QUESTÃO 12.  

 (Enem 2012)  Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na 
geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um 
cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o 
odor característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos 
se comportam como bases. 
Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns 
materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar 
na limpeza da geladeira. 

Material Concentração de H3O+ (mol/L) 

Suco de limão 10–2 

Leite 10–6 

Vinagre 10–3 

Álcool 10–8 

Sabão 10–12 

Carbonato de sódio/barrilha 10–12 

Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse 
odor?  
a) Álcool ou sabão.    
b) Suco de limão ou álcool.    
c) Suco de limão ou vinagre.    
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d) Suco de limão, leite ou sabão.    
e) Sabão ou carbonato de sódio/barrilha.    
   
QUESTÃO 13.  

(Enem 2011)  O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como 
antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de 
restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na 
presença de soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de 
potássio, este óxido decompõe-se, conforme a equação a seguir: 

5 H2𝑂2(𝑎𝑞) + 2 KMnO4(𝑎𝑞) + 3 H2𝑆𝑂4(𝑎𝑞)
→ 5 O2(𝑔) + 2 MnSO4(𝑎𝑞) + 𝐾2𝑆𝑂4(𝑎𝑞)
+ 8 H2𝑂 (ℓ) 

ROCHA-FILHO, R. C. R.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos da 
Química. São Paulo: McGraw-Hill, 1992. 
 
De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de 
permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 
20,0 mL de uma solução 0,1 mol/L de peróxido de hidrogênio é igual a  

a) 
02,0 10 mol     

b) 
32,0 10 mol−     

c) 
18,0 10 mol−     

d) 
48,0 10 mol−     

e) 
35,0 10 mol−     

   
 
QUESTÃO 14.  

 (Enem 2010)  Todos os organismos necessitam de água e grande parte 
deles vive em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como 
respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das 
águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na 
química e na bioquímica da hidrosfera. Devido a sua baixa solubilidade 
em água (9,0 mg/ℓ a 20°C) a disponibilidade de oxigênio nos 
ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e 
anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi definido para medir a quantidade de 
matéria orgânica presente em um sistema hídrico. A DBO corresponde 
à massa de O2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total 
do carbono orgânico em um litro de água. 
BAIRD, C. Química Ambiental. Ed. Bookman, 2005 (adaptado). 
Dados: Massas molares em g/mol: C = 12; H = 1; O = 16. 
Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula mínima CH2O e massa molar 
igual a 30 g/mol) são dissolvidos em um litro de água; em quanto a DBO 
será aumentada?  
a) 0,4mg de O2/litro    
b) 1,7mg de O2/litro    
c) 2,7mg de O2/litro    
d) 9,4mg de O2/litro    
e) 10,7mg de O2/litro    
   
QUESTÃO 15.  

(Enem 2ª aplicação 2010)  Devido ao seu alto teor de sais, a água do 
mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos da 
água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande 
interesse, uma vez que os sais presentes podem servir de matérias-
primas importantes para diversos processos. Nesse contexto, devido a 
sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o 

método da precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção 
dos sais presentes na água do mar. 
Tabela 1: Solubilidade em água de alguns compostos presentes na água 
do mar a 25 ºC 

SOLUTO: FÓRMULA SOLUBILIDADE 
g/kg de H2O 

Brometo de sódio  NaBr 1,20 x 103 

Carbonato de cálcio  CaCO3 1,30 x 10-2 

Cloreto de sódio NaCℓ 3,60 x 102 

Cloreto de magnésio MgCℒ2 5,41 x 102 

Sulfato de magnésio MgSO4 3,60 x 102 

Sulfato de cálcio CaSO4 6,80 x 10-1 
PILOMBO, L. R. M.; MARCONDES, M.E.R.; GEPEC. Grupo de pesquisa 
em Educação Química. Química e Sobrevivência: Hidrosfera Fonte de 
Materiais. São Paulo: EDUSP, 2005 (adaptado). 
Suponha que uma indústria objetiva separar determinados sais de uma 
amostra de água do mar a 
25 °C, por meio da precipitação fracionada. Se essa amostra contiver 
somente os sais destacados na tabela, a seguinte ordem de precipitação 
será verificada:  
a) Carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de 

magnésio, cloreto de magnésio e, por último, brometo de sódio.    
b) Brometo de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio e sulfato 

de magnésio, sulfato de cálcio e, por último, carbonato de cálcio.    
c) Cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e cloreto de sódio, sulfato 

de cálcio, carbonato de cálcio e, por último, brometo de sódio.    
d) Brometo de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de 

sódio e sulfato de magnésio e, por último, cloreto de magnésio.    
e) Cloreto de sódio, sulfato de magnésio, carbonato de cálcio, sulfato 

de cálcio, cloreto de magnésio e, por último, brometo de sódio.    
  
 
 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
O botulismo, intoxicação alimentar que pode levar à morte, é causado 
por toxinas produzidas por certas bactérias, cuja reprodução ocorre nas 
seguintes condições: é inibida por pH inferior a 4,5 (meio ácido), 
temperaturas próximas a 100°C, concentrações de sal superiores a 10% 
e presença de nitritos e nitratos como aditivos.   
 
QUESTÃO 16.  

(Enem 2003)  Levando-se em conta os fatores que favorecem a 
reprodução das bactérias responsáveis pelo botulismo, conclui-se que 
as toxinas que o causam têm maior chance de ser encontradas  
a) em conservas com concentração de 2g de sal em 100 g de água.    
b) nas linguiças fabricadas com nitrito e nitrato de sódio.    
c) nos alimentos logo após terem sido fervidos.    
d) no suco de limão, cujo pH varia de 2,5 a 3,6.    
e) no charque (carne salgada e seca ao sol).    
   
QUESTÃO 17.  

(Enem 2003)  A ocorrência de casos recentes de botulismo em 
consumidores de palmito em conserva levou a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) a implementar normas para a fabricação e 
comercialização do produto. 
No rótulo de uma determinada marca de palmito em conserva, 
encontram-se as seguintes informações: 
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I. Ingredientes: Palmito açaí, sal diluído a 12% em água, ácido cítrico; 
II. Produto fabricado conforme as normas da ANVISA; 

III. Ecologicamente correto. 
As informações do rótulo que têm relação com as medidas contra o 
botulismo estão contidas em:  
a) II, apenas.    
b) III, apenas.    
c) I e II, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    
  
QUESTÃO 18.  

No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas beneficiam-se hoje do 
abastecimento de água fluoretada, medida que vem reduzindo, em cerca 
de 50%, a incidência de cáries. Ocorre, entretanto, que profissionais da 
saúde muitas vezes prescrevam flúor oral ou complexos vitamínicos com 
flúor para crianças ou gestantes, levando à ingestão exagerada da 
substância. O mesmo ocorre com o uso abusivo de algumas marcas de 
água mineral que contêm flúor. O excesso de flúor - fluorose - nos dentes 
pode ocasionar desde efeitos estáticos até defeitos estruturais graves. 
Foram registrados casos de fluorose tanto em cidades com água 
fluoretada pelos poderes públicos como em outras abastecidas por 
lençóis freáticos que naturalmente contêm flúor. 
(Adaptado da Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - 
APCD, vol. 53, n. 1, jan./fev. 1999.)  
18. (Enem 2000)  Determinada Estação trata cerca de 30.000 litros de 
água por segundo. Para evitar riscos de fluorose, a concentração 
máxima de fluoretos nessa água não deve exceder cerca de 1,5 
miligrama por litro de água. 
A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com 
segurança, no volume de água tratada em uma hora, nessa Estação, é:  
a) 1,5 kg.    
b) 4,5 kg.    
c) 96 kg.    
d) 124 kg.    
e) 162 kg.    
   
QUESTÃO 19.  

(Enem 2018)  Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto 
é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 

2 35,0 10 g cm ,− −  um estudante realizou um teste de densidade: 

colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o 
repouso na posição mostrada. 

 
Em dois outros recipientes A  e B  contendo 2  litros de água pura, em 

cada um, ele adicionou 100 g  e 200 g  de NaC ,l  respectivamente. 

Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura ocorre sua 

dissociação formando os íons Na+  e C .−l  Considere que esses íons 

ocupam os espaços intermoleculares na solução. 
Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está 
representada em:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   
QUESTÃO 20.  

 (Enem 2011)  Certas ligas estanho-chumbo com composição específica 
formam um eutético simples, o que significa que uma liga com essas 
características se comporta como uma substância pura, com um ponto 
de fusão definido, no caso 183°C. Essa é uma temperatura inferior 
mesmo ao ponto de fusão dos metais que compõem esta liga (o estanho 
puro funde a 232°C e o chumbo puro a 320°C) o que justifica sua ampla 
utilização na soldagem de componentes eletrônicos, em que o excesso 
de aquecimento deve sempre ser evitado. De acordo com as normas 
internacionais, os valores mínimo e máximo das densidades para essas 
ligas são de 8,74 g/mL e 8,82 g/mL, respectivamente. As densidades do 
estanho e do chumbo são 7,3 g/mL e 11,3 g/mL, respectivamente. Um 
lote contendo 5 amostras de solda estanho-chumbo foi analisado por um 
técnico, por meio da determinação de sua composição percentual em 
massa, cujos resultados estão mostrados no quadro a seguir. 

Amostra 
Porcentagem de 
Sn (%) 

Porcentagem de 
Pb (%) 

I 60 40 

II 62 38 

III 65 35 

IV 63 37 

V 59 41 

Com base no texto e na análise realizada pelo técnico, as amostras que 
atendem às normas internacionais são  
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a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e IV.    
d) III e V.    
e) IV e V.    
   
QUESTÃO 21.  

 (Enem 2001)  Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que 
abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% 
de água (em volume). As densidades desses componentes são dadas 
na tabela 1. 
Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou cinco 
postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu 
uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada 
uma, obtendo a tabela 2.  
 
Tabela I 

Substância Densidade (g/L) 

Água 1000 

Álcool 800 

 
Tabela II 

Posto Densidade do combustível (g/L) 

I 822 

II 820 

III 815 

IV 808 

V 805 

A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com o 
combustível adequado somente os postos  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e IV.    
d) III e V.    
e) IV e V.    
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