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ENEM 2007 - Prova resolvida 

Química 
 
01.  Ao beber uma solução de glicose ( )6 12 6 C H O , um corta-cana ingere uma substância  

 
a) que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o 
corpo.   
b) inflamável que, queimada pelo organismo, produz água para manter a hidratação das células.   
c) que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de 
oxigênio no organismo.   
d) insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo.   
e) de sabor adocicado que, utilizada na respiração celular, fornece CO2 para manter estável a taxa 
de carbono na atmosfera.   
 
Resolução: 
Alternativa A 
 
Ao beber uma solução de glicose um corta-cana ingere uma substância que, ao ser degradada 
pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. A glicose é utilizada 

pelas células no processo de respiração aeróbica 6 12 6 2 2 2(C H O 6O 6CO 6H O energia)+ → + + . 

 
 
02. A duração do efeito de alguns fármacos está 
relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a 
quantidade original do fármaco no organismo se reduza à 
metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma 
meia-vida, a quantidade de fármaco existente no 
organismo no final do intervalo é igual a 50 % da 
quantidade no início desse intervalo. 
 
O gráfico ao lado representa, de forma genérica, o que 
acontece com a quantidade de fármaco no organismo 
humano ao longo do tempo. 
 
F. D. Fuchs e Cher l. Wannma. Farmacologia Clínica. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1992, p. 40. 

 
 
A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for 
injetada às 12 h em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 h 
30 min será aproximadamente de 
 
a) 10 %. 
b) 15 %. 
c) 25 %. 
d) 35 %. 
e) 50 %. 
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Resolução: 
Alternativa D 
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03. O gráfico abaixo ilustra o resultado de um estudo sobre o aquecimento global. A curva mais 
escura e contínua representa o resultado de um cálculo em que se considerou a soma de cinco 
fatores que influenciaram a temperatura média global de 1900 a 1990, conforme mostrado na 
legenda do gráfico. A contribuição efetiva de cada um desses cinco fatores isoladamente é 
mostrada na parte inferior do gráfico. 
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Os dados apresentados revelam que, de 1960 a 1990, contribuíram de forma efetiva e positiva 
para aumentar a temperatura atmosférica: 
 
a) aerossóis, atividade solar e atividade vulcânica. 
b) atividade vulcânica, ozônio e gases estufa. 
c) aerossóis, atividade solar e gases estufa. 
d) aerossóis, atividade vulcânica e ozônio. 
e) atividade solar, gases estufa e ozônio. 
 
Resolução: 
Alternativa E 
 
Os dados apresentados no gráfico revelam que, de 1960 a 1990, contribuíram de forma efetiva e 
positiva para aumentar a temperatura atmosférica atividade solar, gases estufa e ozônio. 
 

 
 
 
04. Explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas e ejetam, para o espaço, 
partículas carregadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. O gráfico abaixo 
mostra o tempo transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão solar até a chegada dos 
diferentes tipos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra. 
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Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio geradas em 
uma explosão solar 
 
a) dura mais que uma tempestade magnética. 
b) chega à Terra dez dias antes do plasma solar. 
c) chega à Terra depois da perturbação por raios X. 
d) tem duração maior que a da perturbação por raios X. 
e) tem duração semelhante à da chegada à Terra de partículas de alta energia. 
 

Resolução: 
Alternativa D 
 
Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio geradas em 
uma explosão solar tem duração maior que a da perturbação por raios X. 
 

 
 
 
05. Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais lixo cada um de seus habitantes produz. Além 
de o progresso elevar o volume de lixo, ele também modifica a qualidade do material despejado. 
Quando a sociedade progride, ela troca a televisão, o computador, compra mais brinquedos e 
aparelhos eletrônicos. Calcula-se que 700 milhões de aparelhos celulares já foram jogados fora em 
todo o mundo. O novo lixo contém mais mercúrio, chumbo, alumínio e bário. Abandonado nos 
lixões, esse material se deteriora e vaza. As substâncias liberadas infiltram-se no solo e podem 
chegar aos lençóis freáticos ou a rios próximos, espalhando-se pela água. 
 

Anuário Gestão Ambiental 2007, p. 47-8 (com adaptações). 

 
A respeito da produção de lixo e de sua relação com o ambiente, é correto afirmar que 
 
a) as substâncias químicas encontradas no lixo levam, freqüentemente, ao aumento da 
diversidade de espécies e, portanto, ao aumento da produtividade agrícola do solo. 
b) o tipo e a quantidade de lixo produzido pela sociedade independem de políticas de educação 
que proponham mudanças no padrão de consumo. 
c) a produção de lixo é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento econômico das 
sociedades. 
d) o desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos efeitos do lixo sobre 
espécies existentes em cursos d’água, solo e vegetação. 
e) o desenvolvimento tecnológico tem elevado a criação de produtos descartáveis, o que evita a 
geração de lixo e resíduos químicos. 
 

Resolução: 
Alternativa D 
 
O desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos efeitos do lixo sobre espécies 
existentes em cursos d’água, solo e vegetação, pois quanto mais lixo, tóxico ou não, for produzido 
maior será o impacto no meio-ambiente. 
 
 
 
 



Professora Sonia 
 

www.quimicaparaovestibular.com.br 

contatoqpv@gmail.com  

5 

06. Todas as reações químicas de um ser vivo seguem um programa operado por uma central de 
informações. A meta desse programa é a auto-replicação de todos os componentes do sistema, 
incluindo-se a duplicação do próprio programa ou mais precisamente do material no qual o 
programa está inscrito. Cada reprodução pode estar associada a pequenas modificações do 
programa. 
 

M. O. Murphy e l. O’neill (Orgs.). O que é vida? 50 anos depois — especulações sobre o futuro da biologia. São 
Paulo: UNESP. 1997 (com adaptações). 

 
São indispensáveis à execução do “programa” mencionado acima processos relacionados a 
metabolismo, autorreplicação e mutação, que podem ser exemplificados, respectivamente, por: 
 
a) fotossíntese, respiração e alterações na seqüência de bases nitrogenadas do código genético. 
b) duplicação do RNA, pareamento de bases nitrogenadas e digestão de constituintes dos 
alimentos. 
c) excreção de compostos nitrogenados, respiração celular e digestão de constituintes dos 
alimentos. 
d) respiração celular, duplicação do DNA e alterações na seqüência de bases nitrogenadas do 
código genético. 
e) fotossíntese, duplicação do DNA e excreção de compostos nitrogenados. 
 
Resolução: 
Alternativa D 
 
São indispensáveis à execução do “programa” processos relacionados ao metabolismo, 
autorreplicação e mutação, observe abaixo. 
Metabolismo: respiração celular. 
Autorreplicação: duplicação do DNA. 
Mutação: alterações na seqüência de bases nitrogenadas do código genético. 
 
 
 
 
As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição 
da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis 
renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e 
Estados Unidos da América (EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros do produto em 
2006. Os EUA utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o 
Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de 
obtenção de álcool nesses dois países. 
 
 cana milho 

produção de etanol 8 mil litros/ha 3 mil litros/ha 
gasto de energia fóssil 
para produzir 1 litro de 
álcool 

 
1.600 kcal 

 
6.600 kcal 

 
 
balanço energético 

positivo: 
gasta-se 1 caloria de combustível 
fóssil para a produção de 3,24 
calorias de etanol 

negativo: 
gasta-se 1 caloria de 
combustível fóssil para a 
produção de 0,77 caloria de 
etanol 

custo de produção/litro US$ 0,28 US$ 0,45 
preço de venda/litro US$ 0,42 US$ 0,92 

Globo Rural, jun./2007 (com adaptações). 
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07. Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso da cana-
de-açúcar é  
 
a) mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal, superando-a em 
mais do dobro de litros de álcool produzido por hectare. 
b) mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para se produzir 1 litro de álcool a partir do 
milho do que para produzi-lo a partir da cana. 
c) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as diferenças entre o preço de venda do litro do 
álcool e o custo de sua produção se equiparam. 
d) menos eficiente, pois o balanço energético para se produzir o etanol a partir da cana é menor 
que o balanço energético para produzi-lo a partir do milho. 
e) menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool a partir da cana é menor que o 
custo de produção a partir do milho. 
 
Resolução: 
Alternativa A 
 
Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso da cana-de-
açúcar é mais eficiente, pois a produtividade do canavial (8 mil litros/ha) é maior que a do 
milharal (3 mil litros/ha), superando-a em mais do dobro de litros de álcool produzido por 
hectare. Além disso, o custo da produção/litro do álcool de cana-de-açúcar (US$ 0,28) é menor do 
que o custo da produção/litro do álcool de milho (US$ 0,45). 
 
 
08. Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar que 
 
a) o cultivo de milho ou de cana-de-açúcar favorece o aumento da biodiversidade. 
b) o impacto ambiental da produção estadunidense de etanol é o mesmo da produção brasileira. 
c) a substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a tendência atual 
de aumento do efeito estufa. 
d) a economia obtida com o uso de etanol como combustível, especialmente nos EUA, vem sendo 
utilizada para a conservação do meio ambiente. 
e) a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a produção de combustíveis renováveis favorece 
a preservação das características originais do solo. 
 
Resolução: 
Alternativa C 
 
A substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a liberação de gás 
carbônico no meio-ambiente. 
 
E tanol

2 6 2 2 2C H O 3O 2CO 3H O

46 g

+ → +

�����

2 44g

1 g

×

Gasolina

25
8 18 2 2 22

1,91 g

C H O 8CO 9H O

114 g

≈

+ → +
�����

8 44g

1 g

×

3,09 g≈
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09. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição 
dos gases causadores do aquecimento global? 
 
a) Óleo diesel. 
b) Gasolina. 
c) Carvão mineral. 
d) Gás natural. 
e) Vento. 
 

Resolução: 
Alternativa E 
 
A energia eólica (vento) é a mais recomendável para a substituição de fontes que liberam gases no 
meio-ambiente. 
 
 
10. De acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem ser vendidos 
no comércio para o consumo humano: 
 
• água mineral: água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui 
composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas específicas, com características 
que lhe conferem ação medicamentosa; 
• água potável de mesa: água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, 
possui características que a tornam adequada ao consumo humano; 
• água purificada adicionada de sais: água produzida artificialmente por meio da adição à água 
potável de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada. 
 
Com base nessas informações, conclui-se que 
 
a) os três tipos de água descritos na legislação são potáveis. 
b) toda água engarrafada vendida no comércio é água mineral. 
c) água purificada adicionada de sais é um produto natural encontrado em algumas fontes 
específicas. 
d) a água potável de mesa é adequada para o consumo humano porque apresenta extensa flora 
bacteriana. 
e) a legislação brasileira reconhece que todos os tipos de água têm ação medicamentosa. 
 

Resolução: 
Alternativa A 
 

De acordo com o texto, conclui-se que os três tipos de água descritos na legislação são potáveis, 
ou seja, podem ser consumidas por seres humanos. 
 


