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Olá alunos, o Enem está chegando, e você já está preparado?

Estudou tudo que poderá cair na prova?

Esse material apresenta dicas e esquemas dos conteúdos que poderão estar presentes na prova de 
Química. Além de questões de anos anteriores para você exercitar os seus conhecimentos.

Lembre-se: os conteúdos pertinentes a disciplina de Química estarão presentes na prova de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias, que serão aplicados no segundo dia de prova, junto da disciplina de 
química, estão presentes questões de Biologia e Física. Em média nos últimos anos são aplicadas 17 
questões de Química. 

DICAS

Aproveite ao máximo as informações, e vamos lá!

1. Leia a questão mais de uma vez. A primeira para perceber qual o conteúdo principal da pergunta e a 
segunda para identificar os dados mais importantes e resolver.

2. Anote ou destaque os dados das questões, pois os enunciados do Enem costumam ser longos e 
assim você evita de se perder e também de perder tempo.

3. Aprenda a interpretar os gráficos e tabelas, as informações presentes nos gráficos, são importantes 
na resolução das questões.

4. Lembre-se- se a prova é extensa e você deve estar atento ao tempo.

5. Ao analisar as alternativas, elimine as que você tem certeza que estão erradas, e fique atento as 
demais, pois apenas uma palavra pode alterar todo o significado invalidando a alternativa.

6. Resolva questões das provas dos anos anteriores, pois através delas você poderá ter ideia de como 
são as perguntas e o nível das questões.

7. Esteja sempre atento a temas cotidianos, e temas que estão em alta nas mídias,
além de estarem presentes nas questões, ainda poderão ser tema da redação.

8. Conheça ao máximo as substâncias químicas presentes e utilizadas no dia a dia, e nas indústrias. 
Essas principais substâncias são muitas vezes norteadoras para as questões.

9. Estude matemática para ajudar a compreender alguns conceitos químicos.

10. Utilize de frases, macetes, músicas que auxiliem a lembrar as fórmulas e ou características, como 
por exemplo: para a nomenclatura dos ácidos troca-se -ISO por –OSO, -ATO por –ICO e –ETO por 
–IDRICO.. Pode-se usar a frase: mosquITO teimOSO, te mATO, te pICO, te mETO no vIDRICO

11. Domine os conteúdos que os demais alunos têm mais dificuldade, pode ser um ponto a mais para 
você.
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12. Revise as unidades de medidas utilizadas e suas transformações. Por exemplo, Kg e g, L e ml. Assim 
como as principais constantes, como a de Avogrado.

Podemos dividir a Química em quatro grandes frentes, e subdividi-las em conteúdos conforme o 
esquema a seguir:

Dentre os conteúdos citados, alguns merecem destaque e apareceram com mais frequência nas 
últimas edições do ENEM:

QUÍMICA GERAL
• Tabela periódica
• Separação de misturas
• Estequiometria- rendimento e pureza
• Funções inorgânicas

FÍSICO – QUÍMICA
• Soluções
• Eletroquímica
• Acidez e basicidade

QUÍMICA ORGÂNICA
• Funções orgânicas
• Solubilidade de compostos orgânicos
• Isomeria

QUÍMICA AMBIENTAL
• Lixo, aterro sanitário, tipos de lixos, tipos de tratamento
• Efeito estufa
• Chuva ácida
• Camada de ozônio
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A seguir você encontrará dicas, esquemas, resumos, de parte dos conteúdos citados acima.

TABELA PERIÓDICA

É preciso decorá-la????
Não, é preciso compreender como ela é organizada e suas características.

Lembre-se na prova o Enem não permite o uso da tabela periódica.

FICA A DICA: Utilize de imagens que auxiliem na compressão de como a tabela é 
organizada, e também para memorização, como por exemplo, a apresentada abaixo 
com as propriedades e as divisões.

• É composta por 7 períodos (linhas) que possuem mesmo número de camadas eletrônicas. E 18 
grupos/famílias (colunas), são subdividas sendo 8 famílias A, também conhecidos como elementos 
representativos e 10 famílias B , conhecidos como metais de transição. Atualmente o recomendado é 
que os nomes dos grupos ou famílias sejam indicados pelos números de 1 a 18.

• É divida ainda em:
a) Metais: apresentam brilho metálico, são sólidos em temperatura ambiente, exceto (Hg), que é líquido. 

São condutores de calor e eletricidade, maleáveis e dúcteis.
b) Não metais/ametais: suas características são contrárias aos metais, e são encontrados em vários 

estados físicos.
c) Gases nobres: são encontrados no estado gasoso, e possuem baixa reatividade.
d) Hidrogênio: não faz parte de nenhum dos grupos, por isso é colocado separadamente em destaque.
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• Propriedades:
a) Raio atômico é basicamente o tamanho do átomo, quanto maior o número de níveis, maior o tamanho 

do átomo, quanto maior número de prótons maior a atração sobre seus elétrons.
b) Afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo no estado gasoso (isolado) recebe um 

elétron. Quanto menor o raio, maior a sua afinidade eletrônica, em uma família ou período.
c) Energia ou potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron (ou íon) isolado, 

portanto no estado gasoso.
d) Eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si quando se 

encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente, numa substância composta.

FICA A DICA: Para lembrar a ordem dos elementos mais eletronegativos use a frase: 
Fui Ontem No Clube Briguei I Saí Correndo. (F,O,N,Cl,Br,I,S,C)

FICA A DICA: Como a tabela não pode ser consultada aprenda como se lembrar de 
alguns elementos.

• Família 1A (Metais Alcalinos): Li Na Kartilha Robinson Cruso é Francê (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).
• Família 2A (Metais Alcalinos Terrosos): Bela Magrela Casou-se com o Senhor BaRao (Be, Mg, Ca, Sr, 
Ba, Ra).
• Família 3A (Família do Boro): Bom, Algum Gato Invadiu o Telhado (B,Al, Ga, In,Tl)
• Família 4A (Família do Carbono): Casou Silicia Germana com Senador Paraibano (C, Si,Ge, Sn, Pb)
• Família 5A (Família do Nitrogênio): Nossos Pais Assam Saborosos Bifes (N,P, As, Sb, Bi)
• Família 6A (Calcogênios): OS SeTe Porquinhos (O,S, Se,Te,Po)
• Família 7A (Halogênios): Foi Cláudio o Bravo quem Invadiu Atenas (F,Cl, Br,I,At).
• Família 8ª ( Gases Nobres): Hélio Negou Arroz a Kristina e foi pra Xerém com Renata. (He, Ne, Ar, Kr, 
Xe, Rn)

Exemplo de questão sobre tabela periódica:

Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tãntalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. 
O elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades químicas e físicas 
tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. 
Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses 
elementos os nomes de nióbio (Z = 41) e tãntalo (Z = 73). Esses dois elementos químicos
adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e 
em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas 
comuns aos dois.
KEAN, S. A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir 
dos elementos químicos. Rio de Janeiro: Zahar, 2011 (adaptado). A importância econômica 
e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, 
deve-se a

a) terem elétrons no subnível f
b) serem elementos de transição interna.
c) pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.
d) terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente.
e) estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos,
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respectivamente.

Resposta comentada: Apesar de contar a história, a informação em destaque é a semelhança 
das propriedades químicas, deve-se lembrar que elementos que pertencem à mesma família 
tem propriedades semelhantes como é o caso do nióbio (Nb) e o tântalo (Ta) que pertencem a 
família 5B, portanto resposta: C.

FICA A DICA: Em 2019 a tabela periódica completa 150 anos, portanto pode ser 
tema de uma das questões, para comemorar tal fato.

Separação de misturas

São processos utilizados para separar duas ou mais substâncias diferentes. Antes é necessário 
lembrar que se têm dois tipos de misturas:

1) Homogêneas: apresentam aspecto uniforme, com uma única fase, chamada de monofásica. 
Exemplos: soro fisiológico, álcool hidratado, ar, aço.

2) Heterogêneas: apresentam mais de uma fase. Exemplos: água e óleo, água e areia, gelo e 
água, granito, água e ferro.

Exemplo de questão sobre separação de misturas

As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu 
funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que 
serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre 
si. RODITI, I. Dicionário Houaiss de física. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado).

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função

a) das diferentes densidades
b) dos diferentes raios de rotação
c) das diferentes velocidades angulares
d) das diferentes quantidades de cada substância
e) da diferente coesão molecular de cada substância

Resposta comentada: A centrifugação é um processo de separação de substâncias por 
densidades sob movimento rotacional: a substância de maior densidade vai para o fundo do 
tubo e a menos densa para a superfície. Resposta A.
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Estequiometria- rendimento e pureza

Quando o assunto é estequiometria ou cálculos estequiométricos, é necessário saber duas 
leis importantes:
• Lei de Proust ou Lei das proporções constantes: a proporção em massa das substâncias que 

reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável.
• Lei de Lavoisier ou Lei da conservação de massas: “na natureza, nada se cria e nada se 

perde tudo se transforma”. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos 
produtos.

FICA A DICA: Lembre-se sempre que a equação deve estar balanceada. Retome 
as regras dos principais métodos de balanceamento de equações (tentativa e 
redox)

Além disso, nem sem sempre as substâncias são puras e nem sempre as reações rendem 
100%, por isso estuda-se o rendimento e a pureza.

Pureza:
É a porcentagem da massa da substância pura em relação à massa total da amostra. Pode ser 
calculada por regra de três.

Exemplo:
Uma amostra de calcário tem 500 g, sendo que 450 g é de carbonato de cálcio
e 50g é de impurezas.A porcentagem de pureza (p%) é dada por:
500g ---------- 100 %
50g ---------- p%
p% = 90%
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FICA A DICA: Observe se o exercício traz o grau de pureza ou de impureza. E 
revise as medidas químicas. 

Rendimento:
É a quantidade de produto que realmente será obtida na reação química, quando relacionada 
com a quantidade teórica. Também é calculado por regra de três.

Exemplo de questão sobre rendimento
Para se obter 1,5 kg do dióxido de urânio puro, matéria- prima para a produção de combustível 
nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se 1,0 tonelada de minério. Assim, o rendimento (dado 
em % em massa) do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de :

a) 0,10% b) 0,15% c) 0,20% d) 1,5% e) 2,0%

Resposta comentada:
Observe os dados, não se esqueça de transformar tonelada em Kg.
1000 kg - - - - - - - 100%
1,5 - - - - - - x
1000/1,5 = 100/x
x = 100. 15/1000 = 0,15%

Eletroquímica

Nessa parte da Química é necessário conhecer alguns conceitos.

• Nóx: é o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou durante uma reação 
química.
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PRINCIPAIS NÓX

Metais Alcalinos + Ag Em substâncias compostas +1

Metais Alcalino-terrosos+ Zn Em substâncias compostas +2

Alumínio (Al) Em substâncias compostas +3

Enxofre (S) Em sulfetos (quando for o elemento mais 
eletronegativo)

-2

Halogênios Em halogenetos (quando for o elemento mais 
eletronegativo)

-1

Hidrogênio (H)
Ligado a ametais (mais eletronegativos que ele) +1

Ligado a metais (menos eletronegativos que ele) -1

Oxigênio (O)
Maioria das substâncias compostas -2

Em peróxidos -1

Regras

1) Substâncias simples o Nóx é sempre zero. Exemplos: N₂, H₂, Fe.
2) O nóx de íons é igual a sua carga. Exemplo: Na¹+: NOX= +1
3) A soma dos nóx dos elementos de um composto sempre é zero. Exemplo: Na2SO3 soma = 
0.
4) A soma dos nóx dos elementos em um íon composto é sempre igual à carga do íon. 
Exemplo: Cr₂O₇²- soma = -2.

• Reação de oxirredução

FICA A DICA: Utilize o OPA, para não errar: Oxida, Perde elétrons, Aumenta o nóx.

• As pilhas e baterias: produzem corrente elétrica através de reações espontâneas de óxido-
redução.
• Eletrólise: processo de obtenção de uma reação de óxido-redução por meio de uma corrente 
elétrica.



10

FICA A DICA: REDUÇÃO → CÁTODO (começam com consoante).
OXIDAÇÃO → ÂNODO (começam com vogal).

FICA A DICA: Saiba interpretar a tabela de potenciais de redução, pois ela já 
apareceu algumas vezes no Enem.

Exemplo de questão sobre Eletroquímica:  

Em 1938 o arqueólogo alemão Wilhelm 
König, diretor do Museu Nacional do Iraque, 
encontrou um objeto estranho na coleção da 
instituição, que poderia ter sido usado como 
uma pilha, similar às utilizadas em nossos 
dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 
a.C., é constituída de um pequeno vaso de 
barro (argila) no qual foram instalados um 
tubo de cobre, uma barra de ferro 
(aparentemente corroída por ácido) e uma 
tampa de betume (asfalto), conforme 
ilustrado. Considere os potenciais-padrão de 
redução: E θ(Fe2+|Fe) = –0,44 V; E θ(H+|H2) = 0,00 V; e E θ(Cu2+|Cu) = +0,34 V.  
  
 
Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo?  
a) A tampa de betume.  b) O vestígio de ácido 
c) A barra de ferro.        d) O tubo de cobre. 
e) O vaso de barro. 
 

Resposta comentada: 

No eletrodo de cobre ocorre a redução do íon H+.       2 H  + 2 eˉ → H2 

No tubo de cobre ocorre redução, sendo o cátodo.

+
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Funções inorgânicas – Ácidos e Bases

Mapa conceitual ou mapa mental, ajudam na organização das informações, você pode procurar 
mapas prontos como os apresntados acima , ou montar o seu próprio, pois ao construií-los 
você estára revisando os conteúdos.

Escala de pH

Ainda quando falamos sobre ácidos e bases devemos falar sobre escala de pH. As substâncias 
com pH menor que 7 são consideradas ácidas, e as com pH maior que 7 básicas, já as que 
apresentam pH em torno de 7 são chamadas de neutras. Essa escala é formulada a partir 
de cálculos matemáticos que expressam a concentração do íon [H+] na solução. Conforme o 
exemplo abaixo:
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FICA A DICA: Conheça o pH de substâncias cotidianas, elas podem ser utilizadas 
como comparativos com outras substâncias.

Para identificar as substâncias pode-se utilizar:
• Peagâmetro: aparelho eletrônico mede a condutividade elétrica da solução e converte para a 
escala dos valores de pH.
• Indicadores ácidos-bases: substâncias que mudam de cor indicando o caráter da solução. Os 
indicadores mais utilizados são: o tornassol e a fenolftaleína, e também indicadores naturais 
como o repolho roxo.

Lembre-se:
Ainda como funções inorgânicas têm-se:

Sais :
São o resultado da reação de um ácido 
com uma base, chamada de neutralização.
São compostos iônicos que possuem um 
cátion diferente de H+ e um ânion diferente 
de OH¯.

Exemplos :
• (NaCl) Cloreto de sódio, utilizado como sal 
de cozinha;
• (NaHCO�) Bicarbonato de sódio usado 
como fermento,
• (CaCO�) Carbonato de cálcio, encontrado 
nos mármores e no calcário,
• (CaSO�) Sulfato de cálcio que faz parte da 
composição do giz escolar e o gesso.

Óxidos :
São compostos binários, onde o elemento 
mais eletronegativo presente é sempre o 
oxigênio.

Exemplos:
• (MgO): Óxido de magnésio conhecida 
como leite de magnésia, é usado como 
antiácido estomacal.
• (CaO) Óxido de cálcio conhecido como cal 
virgem ou cal viva que, quando reage com 
água é usada para pinturas do tipo caiação 
em paredes.
• (SiO₂) Óxido de silício é conhecido como 
sílica e está presente na areia, é usada na 
produção de vidro.
• (CO) Monóxido de carbono: é um gás 
poluente e extremamente tóxico que 
liberado pela queima de combustíveis 
fósseis.

FICA A DICA: Conheça os principais exemplos das substâncias cotidianas e 
onde elas são utilizadas.

Exemplos de questões sobre funções inorgânicas e pH

1) Sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que, 
“está escrito em todos os tratados, é preciso operar às avessas, quer dizer, verter o ácido na 
água e não o contrário, senão aquele líquido oleoso de aspecto tão inócuo está sujeito a iras 
furibundas: sabem-no até os meninos do ginásio”.
(furibundo: adj. furioso)LEVI, P. A tabela periódica. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1994 
(adaptado).
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O alerta dado por Levi justifica-se porque a

a) diluição do ácido libera muito calor.
b) mistura de água e ácido é explosiva.
c) água provoca a neutralização do ácido.
d) mistura final de água e ácido separa-se em fases.
e) água inibe a liberação dos vapores provenientes do ácido.

Resposta comentada: O alerta dado por Levi justifica-se porque a diluição do ácido libera muito 
calor, ou seja, é exotérmica e pode causar a formação de “bolhas” de vapor. Resposta A.

2) O suco de repolho-roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. 
Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração 
final com a escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a seguir.

Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do 
suco gástrico, têm-se, respectivamente, as cores

a) vermelha e vermelha.
b) vermelha e azul.
c) rosa e roxa.
d) roxa e amarela.
e) roxa e vermelha.

Resposta comentada: O pH da saliva humana é em torno de 6,8 a 7,2 (roxo) devido ao efeito 
tampão e o pH do suco gástrico é 2 (vermelho) devido a presença de HCl. Resposta E.

Ligações químicas

FICA A DICA: Para entender ligação você deve retomar alguns conceitos como:

1- Tabela periódica e sua organização entre famílias e períodos, e entre metais, não metais e 
gases nobres.
2- O que significa íons (cátions e ânions).
3- Lembre-se também da Regra do octeto: em uma ligação química um átomo tende a ficar 
com oito elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás 
nobre.
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Química Orgânica
F u n ç õ e s  o r gâ n i cas

Um alto percentual das questões envolvem química orgânica, dentre esse conteúdo devemos 
estar atentos as principais funções orgânicas: hidrocarboneto, álcool, fenol, aldeído, ácido 
carboxílico, cetona, éter, éster, amina, amida. Como identifica-las, e suas nomenclaturas.

FICA A DICA: É importante a compreensão das fórmulas estruturais. Geralmente 
nos enunciados é representa a fórmula estrutural bastão, onde os carbonos e 
hidrogênios não aparecem. Exemplo:
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FICA A DICA: Conheça os principais exemplos de substâncias orgânicas, além 
dos seus nomes oficiais.

FICA A DICA: Revise também as principais propriedades dos compostos 
orgânicos como:  ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade.

ISOMERIA
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Lembre-se de revisar também as principais reações orgânicas
1) Reação de Adição
As ligações das substâncias orgânicas e inorgânicas se rompem. Juntando-se a uma substância 
orgânica de apenas um átomo, ou de um grupo de átomos, dão origem a um único composto. 
Exemplos: hidrogenação, halogenação e hidratação.
2) Reação de Substituição
Átomos (um ou um grupo) ligantes que são substituídos por outros. Exemplos: halogenação, 
nitração e sulfonação.
3) Reação de Oxidação
Ocorre ganho ou perda de elétrons .Exemplos: Oxidação energética dos alcenos, do álcool 
primário e secundário.
4) Reação de Eliminação
Um ligante de carbono é eliminado da molécula. Exemplos: desidrogenação, de-halogenação e 
desidratação de álcool.

Exemplos de questões sobre Química Orgânica:

1) Moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no Morro da 
Bumba, na Zona Norte de Niterói – RJ, ainda defendem a hipótese de o deslizamento ter sido 
causado por uma explosão provocada por gás metano, visto que este local foi um lixão entre 
os anos de 1960 e 1980.
O gás mencionado no texto é produzido
a) Como subproduto da respiração aeróbia bacteriana.
b) Pela degradação anaeróbia de matéria orgânica por bactérias.
c) Como produto de fotossíntese de organismos pluricelulares autotróficos.
d) Pela transformação química do gás carbônico em condições anaeróbias.
e) Pela conversão, por oxidação química, do gás carbônico sob condições aeróbias.

Resposta comentada: O texto enfatiza que o Morro do Bumba foi um lixão, portanto possuem 
bactérias anaeróbicas (não dependem do oxigênio) que ao degradar a matéria orgânica 
produzem gás metano, que é altamente inflamável. Resposta B.

2) Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados 
pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais 
utilizados podem ser feromônios. Para  saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio 
que indica a trilha percorrida por elas (Composto A). Quando pressentem o perigo, expelem um
feromônio de alarme (Composto B), que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia 
cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos 
feromônios.

As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de 
alarme são, respectivamente,
a) álcool e éster.
b) aldeído e cetona.
c) éter e hidrocarboneto.
d) enol e ácido carboxílico.
e) ácido carboxílico e amida
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Resposta comentada: A presença do grupo   no composto B e do grupo OH no 
composto A, identificam as funções éster e álcool.

Química Ambiental

Essa parte da Química é cobrada com bastante frequência no Enem, não existem fórmulas, ou 
esquemas específicos, pois geralmente as perguntas estão relacionas com outros conteúdos, 
como por exemplo:
• Físico – química:

• Eletroquímica: O impacto ambiental, decorrente do descarte
incorreto das pilhas e baterias ou a reciclagem pelos quais os
materiais contidos nas pilhas e baterias podem passar.
• Acidez-basicidade: efeitos da poluição, chuva ácida e suas
consequências.

• Química orgânica: combustíveis fósseis e sua queima, e os danos
ambientais causados e por eles.

Exemplo de questão sobre Química ambiental:
Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva ácida”, descrevendo recipitações ácidas 
em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de 
carbono e enxofre na atmosfera que, ao reagirem com compostos dessa camada, formam 
gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre 
no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos 
ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 
7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, 
o que provoca reações, deixando consequências.

Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 18 maio 2010 (adaptado).

O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio 
ambiente: a chuva ácida (pluviosidade com pH baixo). Esse fenômeno tem como consequência
a) a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e 
acidificação de lagos.
b) a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera.
c) a destruição da fauna e da flora e redução dos recursos hídricos, com o assoreamento dos 
rios.
d) as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo, em curto prazo, 
automóveis e fios de cobre da rede elétrica.
d) a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas, em sua maioria, no Nordeste do 
nosso país.

Resposta comentada: Os ácidos provenientes da poluição que estão presente na atmosfera se 
precipitam com as chuvas, atingindo monumentos nas cidades, destruindo a cobertura vegetal 
e áreas de rios e lagoas. Resposta A.
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FICA A DICA: Leia bastante, e esteja sempre atento a assuntos ambientais 
nacionais e mundiais.

Agora é a sua vez!!! Aproveite as dicas, revise os conteúdos e resolva os exercícios. Após a 
resolução e sempre que necessário retome os conceitos, revisar nunca é demais.
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EXERCÍCIOS
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