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Prova de Química  – I UNIDADE 

 

Questão 01 

Enquanto cozinhava em sua república, um 

estudante de Química deixou cair óleo no saleiro. 

Sabendo que o sal de cozinha não é solúvel em 

óleo, mas em água, o estudante realizou a 

recuperação do sal e do óleo seguindo os seguintes 

procedimentos: 

A) adição de água, decantação e destilação. 

B) adição de água, filtração e destilação. 

C) dissolução, decantação e sublimação. 

D) diluição, sedimentação e vaporização. 

E) decantação, filtração e destilação. 

 

Questão 02 

O hábito de tomar café está ligado a atividades 

sociais e de interação entre as pessoas. O 

 “cafezinho” é uma bebida capaz de unir pessoas 

num bate papo, de propiciar momentos de 

descontração durante o período de trabalho ou de 

encerrar uma reunião de amigos. 

Esse consumo tem levado os produtores de café a 

melhorar o processo e aprimorar o grão, o que 

resulta em tipos diversos de café, que são 

classificados, dentre outros critérios, pela acidez, 

amargor, aroma, defeitos dos grãos, doçura, 

processo de beneficiamento, torrefação, infusão e 

filtragem. 

Considere as afirmativas a seguir relacionadas às 

características citadas no texto. 

 

I) O amargor, o aroma e a doçura são 

propriedades organolépticas do café que podem 

ser sentidas pelo consumidor. 

II) A torrefação e a filtragem são processos para 

separação de misturas, entre os grãos e a terra 

e entre o pó e o líquido, respectivamente. 

III) O beneficiamento (retirada da casca dos 

grãos) e a moagem (trituração dos grãos) são 

processos químicos. 

IV)    Ao coar o café a dona de casa está realizando 

um processo físico. 

 

É VÁLIDO o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) I, II e IV apenas. 

E) I, II, III e IV.  

 

Questão 03 

Segundo pesquisa recente do Idec (Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor), nas redes de 

fast-food,certos sanduíches fornecem 80% da 

quantidade necessária de sódio por dia. Esse 

elemento compõe a substância cloreto de sódio, 

que é um dos principais compostos presentes no 

sal de cozinha. 

O sal de cozinha pode ser obtido a partir da água 

do mar, em salinas, por evaporação. A condenação 

desse composto pelos médicos está associada a 

uma série de problemas, entre eles a hipertensão, 

hoje muito comum entre crianças e adolescentes. 

Com base no texto, pode-se AFIRMAR que 

A) o sal de cozinha é uma substância composta. 

B) o cloreto de sódio é uma mistura de sódio e 

cloro. 

C) o sal de cozinha é uma mistura homogênea. 

D) o sal de cozinha é uma substância pura.  

E) o sal de cozinha é um sistema heterogêneo.  

 

Questão 04 

Assinale a alternativa INCORRETA 

A) Um sistema contendo água no estado líquido, 

óleo e cubos de gelo, é constituído por três 

fases e  duas substâncias. 

B) Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade 

são critérios utilizados para determinar a pureza 

de uma substância. 

C) A queima do álcool, o apodrecimento de uma 

banana e a formação da ferrugem são exemplos 

de fenômenos químicos. 

D) Uma solução aquosa não-saturada de sal de 

cozinha com cubos de gelo é constituída de 

duas fases e três substâncias. 

E) Uma amostra sólida passa para o estado líquido 

ao absorver calor e esse processo é um 

exemplo de fenômeno físico. 

 

Questão 05 

Considere as seguintes propriedades dos metais 

estanho e chumbo: 

Metal Ponto de 

Fusão (0C) 

Densidade 

(g/cm3) 

Estanho 232 7,3 

Chumbo 327 11,4 

 

Sobre esses dois metais é CORRETO afirmar que 

A) dissolvem-se facilmente quando colocados na 

água. 

B) apresentam  maior eletronegatividade do que o 

flúor. 

C) flutuam se colocados em um recipiente 

contendo água. 

D) apresentam- se sólidos a uma temperatura de 

3500C. 

E) possuem o mesmo número de elétrons de 

valência.  

 

 

Questão 06 

O processo de refinamento do petróleo consiste, 

basicamente, na separação de suas diferentes 

frações. A separação é feita por aquecimento do 

petróleo e resfriamento do que é evaporado, em 

diferentes temperaturas. De acordo com o 

esquema apresentado a seguir, pode-se perceber 

que praticamente todo o petróleo é vaporizado e, 

logo em seguida, resfriado gradualmente: a fração 

de maior massa molecular condensa-se primeiro, e 

assim sucessivamente, até a penúltima fração. A 



última fração é coletada como uma mistura de 

gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARCISO Jr., Jorge L. JORDÃO, Marcelo P. Projeto 

Escola e Cidadania: Química. Petróleo: o ouro 

preto. – São Paulo: Editora do Brasil, 2000. 

Considerando todo o processo de refinamento do 

petróleo, é CORRETO dizer que se trata de uma 

A) condensação fracionada. 

B) evaporação fracionada. 

C) dissolução fracionada. 

D) destilação fracionada. 

E) liquefação fracionada. 

 

Questão 07 

 

O termômetro clínico consiste em um tubo 

graduado de 35 °C a 42°C que possui um 

estrangulamento perto do bulbo para impedir que 

o líquido desça. Este líquido equivale ao único 

metal liquefeito em temperatura ambiente – o 

mercúrio, que se expande por dilatação térmica. A 

dilatação varia conforme a substância; a dos 

líquidos é maior que a dos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

A respeito dessa substância líquida e da sua 

capacidade de se dilatar por aquecimento, foram 

feitas algumas afirmações. Assinale a alternativa 

CORRETA. 

A) A dilatação térmica do mercúrio deve-se ao 
aumento do raio de cada átomo. 

B) A temperatura de fusão do mercúrio 
certamente é menor que 25 ºC. 

C) A dilatação térmica consiste em um fenômeno 

químico. 

D) Abaixo de 35 °C o mercúrio se encontra no 
estado sólido. 

E) A dilatação térmica ocorre somente entre 
temperaturas de 35 a 42 °C. 

 

Questão 08 

Observe a ilustração da montagem para a 

realização de uma típica destilação simples: 

Disponível em 

http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2005/mistura

%20separacao/. Acessado em 02 nov. 2009 

Ao examinarmos atentamente a montagem 
ilustrada, podemos constatar que para a realização 
de uma destilação simples, NÃO é necessário 
utilizar um(a) 

a) condensador para os vapores. 

b) coluna de fracionamento. 

c) balão com saída lateral. 

d) termômetro. 

e) frasco coletor. 

 

Questão 09 

 

Questão 10 

Na preparação do café, a água quente entra em 
contato com o pó e é separada no coador. As 
operações envolvidas nessa separação são 
respectivamente: 
a) destilação e decantação 
b) filtração e destilação 
c) destilação e coação 

d) extração e filtração 
e) extração e decantação 
 

 
Questão 11 
Assinale a única proposição correta que contém o 
melhor método para separar os três componentes 

de uma mistura de areia, água e sal, na seqüência 
adequada: 
a) destilar e decantar; 
b) filtrar e decantar 
c) decantar e filtrar 
d) destilar e filtrar 

e) filtrar e destilar 
 
 
 
 
 
 

 



Questão 12 

Dentre as alternativas a seguir, a única que é uma 
mistura é: 
 

a) glicose 
b) o cloreto de sódio 
c) o ar atmosférico 

d) o nitrato de prata 
e) o iodo sólido 

 

Questão 13 

Considere as substâncias que se seguem e seus 
correspondentes estados de agregação nas 
condições ambiente: 

 
I – Cloreto de potássio (sólido) 
II - Bromo ( líquido) 
III – Água (líquido) 
IV – Monóxido de carbono (gasoso) 
V. – Nitrogênio (gasoso) 

 

Dentre estas substâncias aquelas que misturadas 
em quaisquer proporções sempre formam sistemas 

monofásicos são: 
 

a) IV e V     
b) I e III 

c) II e III 
d) III e V 
e) III e IV 

 

Questão 14 

O rótulo de uma garrafa de água mineral está 
reproduzido a seguir: 

Composição química provável: 
Sulfato de cálcio 0,0038 mg/L 
Bicarbonato de cálcio  0,0167 mg/L 
Com base nestas informações,podemos 

classificar a água mineral como: 
 

a) substância pura 

b) substância simples 
c) mistura heterogênea 
d) mistura homogênea 
 

Questão 15 
Considere a seguinte cadeia de produção de 

derivados de petróleo:  
                      
a) IDENTIFIQUE os métodos de separação I, II e 

III utilizados nesta cadeia, nesta ordem. 

b) O petróleo é uma MISTURA homogênea ou 

heterogênea? 

c) A água e o petróleo formam uma MISTURA 

homogênea ou heterogênea? JUSTIFIQUE a sua 

resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Análise da resposta, na correção!!) 

 

 

 

 


