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ENEM 2013 / UERJ (Questões 64 a 28) 

 
1. (Questão 64 – ENEM 2013) Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a 
cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa 
solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações 
químicas envolvidas são:  

 
A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção 
cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, porque influencia na 
extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. 
Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de: 

a) 0. 
b) 5. 
c) 7. 
d) 9. 
e) 14. 

 
 
2. (Questão 68 – ENEM 2013) O glifosato (C3H8NO5P) é um herbicida pertencente ao grupo 
químico das glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos funcionais 
carboxilato, amino e fosfonato. A degradação do glifosato no solo é muito rápida e realizada por 
grande variedade de microrganismos, que usam o produto como fonte de energia e fósforo. Os 
produtos da degradação são o ácido aminometilfosfônico (AMPA) e o N-metilglicina (sarcosina): 
 

 
A partir do texto e dos produtos de degradação apresentados, a estrutura química que representa 
o glifosato é: 

a)  
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b)  

c)  

d)  

e)  
 
 
3. (Questão 71 – 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 
anticoagulante? 

a) 1,0 mL 
b) B.1,7 mL 
c) 2,7 mL 
d) 4,0 mL 
e) 6,7 Ml 

 
 
4. (Questão 54 – ENEM 2013) O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em 
todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O 
politereftalato de etileno (PET), cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de 
refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de 
matérias-primas, como o etilenoglicol(1,2-etanodiol), a partir de objetos compostos de PET pós-
consumo.  
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Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etilenoglicol a partir do 
PET é a: 

a) Solubilização dos objetos. 
b) Combustão dos objetos. 
c) Trituração dos objetos. 
d) Hidrólise dos objetos. 
e) Fusão dos objetos. 

 
 
5. (Questão 34 - UERJ 2006 – 2º exame) Na Tabela de Classificação Periódica, as fileiras 
horizontais correspondem aos períodos, e as colunas verticais, aos grupos ou famílias. Nos 
períodos, os elementos são dispostos em ordem crescente de seus números atômicos. Considere 
três elementos químicos cujos números atômicos são consecutivos, representados por x, y e z. 
Na equação 2x + 2y + 2z = 7×164, y é o número atômico de um elemento químico da família 
denominada: 

a) Alcalinos 
b) Halogênios 
c) Calcogênios 
d) Gases nobres 

 
 
6. (Questão 28 - UERJ 2007 – 1º exame) Um medicamento, para ser administrado a um paciente, 
deve ser preparado como uma solução aquosa de concentração igual a 5%, em massa, de soluto. 
Dispondo-se do mesmo medicamento em uma solução duas vezes mais concentrada, esta deve 
ser diluída com água, até atingir o percentual desejado. 
As massas de água na solução mais concentrada, e naquela obtida após a diluição, apresentam a 
seguinte razão: 

a)   

b)  

c)  

d)  


