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LEIA O TEXTO A SEGUIR: 

No ano de 2014, o Estado de São Paulo vive uma das maiores crises hídricas de sua história. A fim de 

elevar o nível de água de seus reservatórios, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) contratou a empresa ModClima para promover a indução de chuvas artificiais. A técnica de indução 

adotada, chamada de bombardeamento de nuvens ou semeadura ou, ainda, nucleação artificial, consiste no 

lançamento em nuvens de substâncias aglutinadoras que ajudam a formar gotas de água. 

(http://exame.abril.com.br. Adaptado.)  

 
 
 
QUESTÃO 1 

Para a produção de chuva artificial, um avião adaptado pulveriza gotículas de água no interior das 
nuvens. As gotículas pulverizadas servem de pontos de nucleação do vapor de água contido nas nuvens, 
aumentando seu volume e massa, até formarem gotas maiores que, em condições meteorológicas 
favoráveis, podem se precipitar sob a forma de chuva. Segundo dados da empresa ModClima, 
dependendo das condições meteorológicas, com 1L de água lançada em determinada nuvem é possível 
produzir o volume equivalente a 50 caminhões-pipa de água precipitada na forma de chuva. Sabendo 
que um caminhão-pipa tem capacidade de 10 m3 a quantidade de chuva formada a partir de 3 x 105 mL 
de água lançada e a força intermolecular envolvida na formação das gotas de chuva são, 
respectivamente,  

a) 150 mil litros e ligação de hidrogênio. 

b) 150 litros e ligação de hidrogênio. 

c) 150 milhões de litros e dipolo induzido. 

d) 150 milhões de litros e ligação de hidrogênio. 
e) 150 mil litros e dipolo induzido. 

 
 
 
 
QUESTÃO 2 

Os métodos empregados nas análises químicas são ferramentas importantes para se conhecer a 
composição dos diversos materiais presentes no meio ambiente. É comum, na análise de metais 
presentes em amostras ambientais, como água de rio ou de mar, a adição de um ácido mineral forte, 
normalmente o ácido nítrico com a finalidade de impedir a precipitação de compostos pouco solúveis 
desses metais ao longo do tempo. 

Na ocorrência de precipitação, o resultado da análise pode ser subestimado, porque 

a) ocorreu passagem de parte dos metais para uma fase sólida. 

b) houve volatilização de compostos dos metais para a atmosfera. 

c) os metais passaram a apresentar comportamento de não metais. 
d) formou-se uma nova fase líquida, imiscível com a solução original. 

e) os metais reagiram com as paredes do recipiente que contém a amostra. 
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QUESTÃO 3 

O mergulho em cavernas é uma atividade de alto risco. No gerenciamento do gás em mergulho em 
cavernas, utiliza-se a regra do 1/3: divide-se a quantidade de gás contido no cilindro de mergulho por 3, 
dos quais 1/3 do gás será consumido no caminho de ida, 1/3 é usado no caminho de volta (para sair da 
caverna) e o 1/3 restante fica como segurança, para ser usado em cenários de emergência. Considere um 
mergulhador que entre em uma caverna possuindo 240 atmosferas de gás em um cilindro de capacidade 
igual a 0,006 m3. Após consumir um terço do gás, inicia imediatamente o regresso. Suponha que o 
consumo de gás pelo mergulhador seja constante durante todo o trajeto e que a temperatura no interior 
da caverna seja de 20ºC. O número de mols de gás que restará no cilindro ao sair da caverna será: 

Dado: R = 0,082 atm.L/K.mol 

a) 0,02 mol 

b) 0,30 mol 

c) 20 mols 

d) 30mols 

e) 292 mols 
 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

Um material minúsculo pode ser o mais novo aliado no combate à proliferação de superbactérias, responsáveis por 

um número cada vez maior de infecções e mortes em todo o mundo. Pesquisadores da Universidade Estadual 
Paulista, UNESP, Campus de Araraquara, e da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, comprovaram a ação 
bactericida de nanopartículas de tungstato de prata em testes com a bactéria Staphylococcus aureus, resistente à 

meticilina, SARM, uma das mais disseminadas, tanto no ambiente hospitalar quanto fora dele. 

O tungstato de prata é um material desenvolvido recentemente por um outro grupo de pesquisadores. Eles 
usaram microscópios eletrônicos para irradiar elétrons sobre nanopartículas de tungstato de prata, o que levou 

ao surgimento de filamentos de prata na superfície do material. 

O crescimento de filamentos de prata no tungstato potencializou a já conhecida capacidade do material de 

combater a proliferação de bactérias. Isso aconteceu porque os filamentos de prata são altamente reativos em 
meio úmido — onde podem se formar colônias de superbactérias — e produzem radicais livres, que combatem 
os micro-organismos. Os radicais livres reagem com as diferentes moléculas presentes no biofilme, provocando 

uma alteração no metabolismo de sua membrana, o que causa a morte das bactérias. 

As bactérias super-resistentes, que surgiram, em parte, devido ao uso indiscriminado de antibióticos ao longo 
do tempo, tornaram-se um grave problema de saúde pública. O fato de esses micro-organismos serem muito 

tolerantes aos remédios torna as infecções por eles causadas mais agressivas ao ser humano. 
(RIBEIRO. p. 20). 

 
QUESTÃO 4 

De acordo com as informações do texto sobre as aplicações do tungstato de prata, Ag2WO4, em testes 
de combate à bactéria Staphylococcus aureus, uma das mais disseminadas no ambiente hospitalar e 
fora dele, considerando o raio do elemento químico prata igual a 134pm, é correto afirmar: 

a) O estado de oxidação do tungstênio no ânion tungstato é IV. 

b) O cátion Ag+ é mais eficaz na eliminação da bactéria Staphylococcus aureus do que a prata zero, Ago. 

c) Para reduzir cátions, Ag+, a prata zero em um mol de tungstato de prata são necessários 6,02 x 1023 
elétrons. 

d) Um átomo gasoso de prata, ao receber um elétron proveniente de uma das bases nitrogenadas de 
um nucleotídeo de bactérias, libera mais energia que um átomo de flúor, nas mesmas condições. 

e) Um filamento de prata de 100 nm contém, aproximadamente, 373 átomos de prata empilhados um 
sobre o outro. 
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QUESTÃO 5 

O dióxido de nitrogênio é um gás tóxico produzido por motores de combustão interna e, para a sua 
detecção, foram construídos alguns sensores elétricos. Os desempenhos dos sensores foram 
investigados por meio de medições de resistência elétrica do ar na presença e ausência dos poluentes 
NO2 e CO, cujos resultados estão organizados no quadro. 

Sensor 
R ( )Ω  

Somente ar Ar em presença de 2NO  Ar em presença de CO  

I 24,0 10×  33,2 10×  31,2 10×  

II 25,2 10×  53,8 10×  47,3 10×  

III 28,3 10×  35,6 10×  52,5 10×  

IV 31,5 10×  58,2 10×  31,7 10×  

V 47,8 10×  59,3 10×  48,1 10×  

Selecionou-se apenas um dos sensores, por ter apresentado o melhor desempenho na detecção do 
dióxido de nitrogênio. Qual sensor foi selecionado? 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 
 
 
 
 
QUESTÃO 6 

Os coloides formam um sistema químico de relevante importância. 
Seu estudo fornece classificações para sistemas como gelatina, 
espumas e neblina, sistemas estes que não se encaixam como 
misturas homogêneas nem como misturas heterogêneas 
tradicionais devido ao tamanho da partícula dispersa. A separação 
dos sistemas coloidais pode envolver fatores elétricos devido à 
atração das cargas micelares em um meio com polos negativos e 
positivos previamente estabelecidos. 

Um aminoácido como a leucina, cuja estrutura está apresentada a seguir, pode apresentar-se carregado 
quando da sua exposição em meio ácido ou básico. 

A modificação do pH do meio interferirá de maneira que, 

a) quando o pH for superior a 7,0, o aminoácido adquirirá carga negativa devido à desprotonação do 
ácido carboxílico e sofrerá uma anaforese. 

b) quando o pH for muito próximo a 7,0, o aminoácido adquirirá cargas positivas e negativas e poderá 
ser separado em qualquer um dos polos. 

c) quando o pH for inferior a 7,0, o aminoácido adquirirá carga negativa devido à desprotonação do 
ácido carboxílico e sofrerá uma anaforese. 

d) quando o pH for superior a 7,0, o aminoácido adquirirá carga positiva devido à protonação da amina 
e sofrerá uma cataforese. 

e) quando o pH for inferior a 7,0, o aminoácido adquirirá carga negativa devido à desprotonação da 
amina e sofrerá uma cataforese. 
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QUESTÃO 7 

O urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 nêutrons. O 

isótopo de urânio 235U é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado 

por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia 10(2,35 10 kJ mol).×  

O isótopo 235U ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 0,7%.  Para 
ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, 

visando aumentar a concentração do isótopo 235U para, aproximadamente, 3%  nas pastilhas. Em 
décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear 
buscando substituir, parcialmente, a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão, o que 
diminui a emissão atmosférica de 2CO . 

A queima do carvão é representada pela equação química: 

2 2C(s) O (g) CO (g) H 400 kJ mol+ → ∆ = −  

Qual é a massa de 2CO ,  em toneladas, que deixa de ser liberada na atmosfera, para cada 100g de 
pastilhas de urânio enriquecido utilizadas em substituição ao carvão como fonte de energia? 

a) 2,10 

b) 7,70 

c) 9,00 

d) 33,0 

e) 300 
 
 
 
 
QUESTÃO 8 

Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética 
com comprimento de onda bem menor que a da radiação ultravioleta. 
Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada 
para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e 
o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais 
exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. 
Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a 
imagem mostrada na figura a seguir. 

Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os 
átomos do indivíduo que permitem a obtenção desta imagem inclui-
se a 

a) absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização 
dos átomos de cálcio, que se transformam em átomos de fósforo. 

b) maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de 
cálcio que por outros tipos de átomos. 

c) maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de 
carbono que por átomos de cálcio. 

d) maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio. 

e) maior ionização de moléculas de água que de átomos de carbono. 
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QUESTÃO 9 

Dois estudantes, de massa corporal em torno de 75 kg,  da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, 
quase morreram ao participar de um experimento científico no qual seriam submetidos a determinada 
dose de cafeína e a um teste físico posterior. Por um erro técnico, ambos receberam uma dose de cafeína 
100  vezes maior que a dose planejada. A dose planejada era de 0,3 g  de cafeína, equivalente a três 
xícaras de café. Sabe-se que a União Europeia, onde o teste ocorreu, classifica a toxicidade de uma 
dada substância conforme tabela a seguir. 

Categoria 50DL (mg kg  de massa corporal) 

Muito tóxica Menor que 25  

Tóxica De 25  a 200  

Nociva De 200  a 2.000  

Considerando que a 50DL −  dose necessária de uma dada substância para matar 50% de uma população 
– da cafeína é de 192 mg kg,  no teste realizado a dose aplicada foi cerca de 

a) 100 vezes maior que a 50DL  da cafeína, substância que deve ser classificada como nociva. 

b) duas vezes maior que a 50DL  da cafeína, substância que deve ser classificada como tóxica. 

c) 100 vezes maior que a 50DL  da cafeína, substância que deve ser classificada como tóxica. 

d) duas vezes maior que a 50DL  da cafeína, substância que deve ser classificada como nociva. 

e) duas vezes menor que a 50DL  da cafeína, substância que deve ser classificada como nociva. 
 
 
QUESTÃO 10 

Episódios recentes de erupções vulcânicas têm trazido 
consequências trágicas para a sociedade e para o meio 
ambiente. Ativo desde 1983, o Vulcão Kilauea 
apresentou, em 2018, a sua maior erupção já 
registrada. Quase ao mesmo tempo, foi a vez do Vulcão 
Fuego da Guatemala mostrar sua força. No Kilauea não 
houve explosões, ao contrário do que ocorreu no 
Fuego. Os especialistas afirmam que a ocorrência de 
uma erupção explosiva depende da concentração e do 
tipo de gases dissolvidos no magma, como 2SO , HF  e 
HC ,l  além de vapor de água e 2CO  aprisionados. A 
figura a seguir dá informações sobre a relação entre 
quantidades (em mol) de 2SO , HF  e HCl  no magma de 
três vulcões distintos. 

De acordo com a figura, em relação às quantidades de 
gases dissolvidos no magma, é correto afirmar que as 
concentrações de 2SO  são maiores que as de HF e de 
HCl  

a) nos três vulcões e, neles, HF  e HCl  são aproximadamente iguais. 

b) em apenas dois vulcões e, neles, HF  e HCl  são aproximadamente iguais. 

c) nos três vulcões, mas em apenas dois deles HF  e HCl  são aproximadamente iguais. 

d) em apenas dois vulcões, mas nos três vulcões HF  e HCl  são aproximadamente iguais. 

e) em apenas um vulcão, mas em apenas dois deles HF  e HCl  são aproximadamente iguais. 
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QUESTÃO 11 

De tempos em tempos, o mundo se choca com notícias sobre o uso de armas químicas em conflitos. O 
sarin é um composto organofosforado líquido, insípido, incolor e inodoro, altamente volátil, que se 
transforma em gás quando exposto ao ar, sendo um dos principais alvos dessas notícias. Em 1955, um 
projeto confidencial do exército americano estudou a eficiência de hipoclorito na eliminação de sarin em 
ambientes contaminados. A tabela a seguir mostra alguns resultados obtidos nesse estudo. 

pH 1[C O ] (milimol L )− −⋅l  1 2t (min)  

5 2,8 96 

6 2,8 11 

7 0,4 13 

8 0,04 33 

9 0,04 18 

Sendo 1 2t  o tempo para a concentração do sarin cair à metade, de acordo com a tabela a reação é mais 

rápida em 

a) maiores concentrações de hipoclorito, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da 
acidez do meio reacional. 

b) menores concentrações de hipoclorito, mas não há elementos suficientes para analisar a influência 
da acidez do meio reacional. 

c) meios mais ácidos, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da concentração do 
hipoclorito. 

d) meios menos ácidos, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da concentração 
do hipoclorito. 

e) concentrações iguais de hipoclorito, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da 
acidez do meio reacional. 

 
 
QUESTÃO 12 

No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de diabetes mellitus, uma doença causada pela 
incapacidade do corpo em produzir insulina ou em utilizá-la adequadamente. No teste eletrônico para 
determinar a concentração da glicose sanguínea, a glicose é transformada em ácido glucônico e o 
hexacianoferrato(III) é transformado em hexacianoferrato(II), conforme mostra o esquema a seguir. 

 

Em relação ao teste eletrônico, é correto afirmar que 

a) a glicose sofre uma reação de redução e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de oxidação. 

b) a glicose sofre uma reação de oxidação e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de redução. 

c) ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de oxidação. 

d) ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de redução. 

e) ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de redução e oxidação. 
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QUESTÃO 13 

Mais de 2.000  plantas produzem látex, a partir do qual se produz a borracha natural. A Hevea brasiliensis 

(seringueira) é a mais importante fonte comercial desse látex. O látex da Hevea brasiliensis consiste em 
um polímero do cis-1,4-isopreno, fórmula 5 8C H ,  com uma massa molecular média de 1.310 kDa  
(quilodaltons). 

De acordo com essas informações, a seringueira produz um polímero que tem em média 

a) 19 monômeros por molécula. 

b) 100 monômeros por molécula. 

c) 1.310 monômeros por molécula. 

d) 19.000 monômeros por molécula. 

e) 21.000 monômeros por molécula 

 
 
QUESTÃO 14 

Em 12 de maio de 2017 o Metrô de São Paulo trocou 240 metros de trilhos de uma de suas linhas, numa 
operação feita de madrugada, em apenas três horas. Na solda entre o trilho novo e o usado empregou-
se uma reação química denominada térmita, que permite a obtenção de uma temperatura local de cerca 
de 2.000 C.°  A reação utilizada foi entre um óxido de ferro e o alumínio metálico. 

De acordo com essas informações, uma possível equação termoquímica do processo utilizado seria  

a) Fe2O3 + 2 Aℓ → 2 Fe + Aℓ2O3 ∆H = +852 KJ/mol 

b) FeO3 + Aℓ → Fe + AℓO3 ∆H = –758 KJ/mol 
c) Fe2O3 + 2 Aℓ → 2 Fe + Aℓ2O3 ∆H = –852 KJ/mol 

d) FeO3 + Aℓ → Fe + AℓO3 ∆H = +852 KJ/mol 

e) FeO3 + Aℓ → Fe + AℓO3 ∆H = +758 KJ/mol 

 
 
QUESTÃO 15 

A galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro a fim de 
protegê-lo contra a corrosão ou melhorar sua aparência. O estanho, 
por exemplo, é utilizado como revestimento do aço empregado em 
embalagens de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da 
camada pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo 
empregados. A figura abaixo é uma representação esquemática 
desse processo. 

Considerando a aplicação de uma corrente constante com 

intensidade igual a 39,65 10 A,−×  a massa depositada de estanho 
após 1min 40 s  será de aproximadamente 

a) 0,6 mg  e ocorre, no processo, a transformação de energia química 
em energia elétrica. 

b) 0,6 mg  e ocorre, no processo, a transformação de energia elétrica em energia química. 

c) 1,2 mg  e ocorre, no processo, a transformação de energia elétrica em energia química. 

d) 1,2 mg  e ocorre, no processo, a transformação de energia química em energia elétrica. 

e) 0,9 mg e ocorre, no processo, a transformação de energia elétrica em energia química. 
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

A calda bordalesa é uma das formulações mais antigas e mais eficazes que se conhece. Ela foi descoberta na 
França no final do século XIX, quase por acaso, por um agricultor que aplicava água de cal nos cachos de uva 

para evitar que fossem roubados; a cal promovia uma mudança na aparência e no sabor das uvas. O agricultor 
logo percebeu que as plantas assim tratadas estavam livres de antracnose. Estudando-se o caso, descobriu-se 

que o efeito estava associado ao fato de a água de cal ter sido preparada em tachos de cobre. Atualmente, 
para preparar a calda bordalesa, coloca-se o sulfato de cobre em um pano de algodão que é mergulhado em 
um vasilhame plástico com água morna. Paralelamente, coloca-se cal em um balde e adiciona-se água aos 

poucos. Após quatro horas, adiciona-se aos poucos, e mexendo sempre, a solução de sulfato de cobre à água 
de cal. 

(Adaptado de Gervásio Paulus, André Muller e Luiz Barcellos, Agroecologia aplicada: práticas e métodos para uma agricultura de 

base ecológica. Porto Alegre: EMATER-RS, 2000, p. 86.) 

 
 
QUESTÃO 16 

Na formulação da calda bordalesa fornecida pela EMATER, recomenda-se um teste para verificar se a 
calda ficou ácida: coloca-se uma faca de aço carbono na solução por três minutos. Se a lâmina da faca 
adquirir uma coloração marrom ao ser retirada da calda, deve-se adicionar mais cal à mistura. Se não 
ficar marrom, a calda está pronta para o uso. 

De acordo com esse teste, conclui-se que a cal deve promover 

a) uma diminuição do pH, e o sulfato de cobre(II), por sua vez, um aumento do pH da água devido à 

reação 2
4 2 4SO H O HSO OH .− − −+ → +  

b) um aumento do pH, e o sulfato de cobre(II), por sua vez, uma diminuição do pH da água devido à 

reação 2
2Cu H O Cu(OH) H .+ + ++ → +  

c) uma diminuição do pH, e o sulfato de cobre(II), por sua vez, um aumento do pH da água devido à 

reação 2
2Cu H O Cu(OH) H .+ + ++ → +  

d) um aumento do pH, e o sulfato de cobre(II), por sua vez, uma diminuição do pH da água devido à 

reação 2
4 2 4SO H O HSO OH .− − −+ → +  

e) uma manutenção do pH, e o sulfato de cobre (II), por sua vez, uma diminuição do pH da água à 

reação 2
2Cu H O Cu(OH) H .+ + ++ → +  

 
 
QUESTÃO 17 

É muito comum o uso de expressões no diminutivo para tentar “diminuir” a quantidade de algo prejudicial 
à saúde. Se uma pessoa diz que ingeriu 10  latinhas de cerveja (330 mL  cada) e se compara a outra que 
ingeriu 6  doses de cachacinha (50 mL  cada), pode-se afirmar corretamente que, apesar de em ambas 
as situações haver danos à saúde, a pessoa que apresenta maior quantidade de álcool no organismo 
foi a que ingeriu 

Dados: teor alcoólico na cerveja 5% v v=  
teor alcoólico na cachaça 45% v v=  

a) as latinhas de cerveja, porque o volume ingerido é maior neste caso. 

b) as cachacinhas, porque a relação entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste caso. 

c) as latinhas de cerveja, porque o produto entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior neste caso. 

d) as cachacinhas, porque o teor alcoólico é maior neste caso. 

e) ambas apresentam o mesmo teor alcoólico. 
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QUESTÃO 18 

Uma equação química é uma equação matemática no sentido de representar uma igualdade: todos os 
átomos e suas quantidades que aparecem nos reagentes também devem constar nos produtos. 

Considerando uma equação química e sua correspondente constante de equilíbrio, pode-se afirmar 
corretamente que, multiplicando-se todos os seus coeficientes por 2, a constante de equilíbrio associada 
a esta nova equação será 

a) o dobro da constante da primeira equação química, o que está de acordo com um produtório. 

b) o quadrado da constante da primeira equação, o que está de acordo com um produtório. 

c) igual à da primeira equação, pois ela é uma constante, o que está de acordo com um somatório. 

d) a constante da primeira equação multiplicada por n 2,l  o que está de acordo com um somatório. 

e) um terço da metade da constante da primeira equação, o que está de acordo com o somatório. 
 
 

QUESTÃO 19 

Um artigo científico recente relata um processo de produção de gás hidrogênio e dióxido de carbono a 
partir de metanol e água. Uma vantagem dessa descoberta é que o hidrogênio poderia assim ser gerado 
em um carro e ali consumido na queima com oxigênio. Dois possíveis processos de uso do metanol 
como combustível num carro – combustão direta ou geração e queima do hidrogênio – podem ser 
equacionados conforme o esquema abaixo: 

3 2 2 2
3CH OH(g) O (g) CO (g) 2 H O(g)2+ → +  combustão direta 

3 2 2 2

2 2 2

CH OH(g) H O(g) CO (g) 3H (g)

1H (g) O (g) H O(g)2

+ → +

+ →
 geração e queima de hidrogênio 

De acordo com essas equações, o processo de geração e queima de hidrogênio apresentaria uma 
variação de energia 

a) diferente do que ocorre na combustão direta do metanol, já que as equações globais desses dois 
processos são diferentes. 

b) igual à da combustão direta do metanol, apesar de as equações químicas globais desses dois 
processos serem diferentes. 

c) diferente do que ocorre na combustão direta do metanol, mesmo considerando que as equações 
químicas globais desses dois processos sejam iguais. 

d) igual à da combustão direta do metanol, já que as equações químicas globais desses dois processos 
são iguais. 

e) maior que a combustão direta do metanol, mesmo considerando que as equações químicas globais 
desses dois processos sejam iguais. 

 
 

QUESTÃO 20 

Na readequação de alguns estádios de futebol, por conta de uma atitude ecológica coerente, milhares 
de assentos serão produzidos a partir de garrafas PET. Para cada assento serão necessárias cerca de 
100 garrafas PET de capacidade de 600 mL e massa de 18 g cada uma. Pode-se afirmar que a redução 
de volume do material reaproveitado para a fabricação dos assentos será, aproximadamente, igual a 

Dados: Densidade do PET = 1,3 g cm-3. Considere que no reaproveitamento do PET não ocorre perda 
de massa, e que o volume externo da garrafa é de 600 mL. 

a) 2,3 % 

b) 33,3 % 

c) 66,6 % 

d) 97,7 % 

e) 87,4% 
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