
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: mtmjr.1986@gmail.com 
 
Questão 01)     

As causas de alguns acidentes aéreos, que motivaram a queda de aeronaves nos voos internacionais, a 
grandes altitudes, foram eliminadas e corrigidas. A zero graus Celsius e a 1,0 atm, a água, existente no 
querosene, congela e se separa do combustível, causando obstrução na entrada do motor, o que produzia a 
queda de aeronaves. 

 
Uma análise dessas informações permite corretamente concluir: 

 
a) A fusão fracionada é a melhor forma de separar água do querosene de aviões. 
b) A presença de água dificulta a combustão desse querosene, o que causa a queda de aeronaves. 
c) A água existente no querosene de aviões, antes do congelamento, forma um sistema heterogêneo no 

qual essa substância funciona como solvente. 
d) O pré-aquecimento do combustível acima de 0 ºC, antes de entrar no motor, é solução adequada para 

eliminar o acúmulo de gelo. 
e) A colocação de filtros no interior da tubulação, antes da entrada de combustível, é uma forma de separar 

o gelo e desobstruir a passagem de combustível. 
 
Questão 02)     

Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a 
pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se 
encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na 
primeira etapa do beneficiamento do petróleo. 

 
A primeira etapa desse beneficiamento é a 

 
a) decantação. 
b) evaporação. 
c) destilação. 
d) floculação. 
e) filtração. 

 
Questão 03)     

É muito comum utilizarmos para refeições rápidas alguns tipos de espaguete que ficam cozidos em 
pouquíssimo tempo. Alguns trazem a informação “tempo de cozimento: 5 min”. Analisando essa afirmação 
sob o aspecto da Física, sabemos que o tempo de cozimento e a temperatura de ebulição de uma substância 
são influenciados pela pressão a que está submetida. A tabela seguinte apresenta a pressão atmosférica de 
algumas cidades do Rio Grande do Sul, em função da altitude em relação ao nível do mar. 
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Fonte dos dados: <http://altitude.cidademapa.com.br> 

Acesso em: 17 set. 2014 
 

Supondo que seja utilizado o mesmo fogão para aquecer água nas três cidades citadas na tabela, é correto 
afirmar que 

 
a) em Bento Gonçalves, a água entrará em ebulição em tempo maior do que em Capão da Canoa. 
b) se forem usadas panelas de pressão para aquecer a água, em Bento Gonçalves o tempo para que a 

água entre em ebulição será menor do que em Cambará do Sul. 
c) como em Cambará do Sul a temperatura de ebulição será atingida em tempo menor do que nas outras 

cidades, o tempo de cozimento dos alimentos nessa cidade, em panelas convencionais, será menor do 
que nas outras duas cidades. 

d) em Capão da Canoa o tempo para atingir a temperatura de ebulição é maior do que nas outras duas 
cidades; no entanto, o cozimento dos alimentos ocorre mais rapidamente do que nas outras cidades, 
pois possui uma temperatura de ebulição maior. 

 
Questão 04)     

Um analista realizou um experimento para avaliar características térmicas de um fluido de refrigeração 
utilizado como equipamento de ar-condicionado, obtendo o seguinte gráfico: 

 

 
 

Sabendo que foram utilizados 100g da substância, quais foram, respectivamente, os valores das entalpias de 
fusão e de ebulição da substância, em cal/g, obtidos pelo analista? 

 
a) 5 e 15. 
b) 5 e 40. 
c) 15 e 20. 
d) 20 e 55. 
e) 40 e 65. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 5     

A natureza apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a grande 
maioria dessas substâncias encontra-se na forma de misturas homogêneas ou heterogêneas. 
Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas foram desenvolvidas para que a 
utilização de toda e qualquer substância fosse possível. 

<https://tinyurl.com/y8j567ag>  
Acesso em: 10.11.2017. 

 
Questão 05)     

Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de mistura homogênea. 
 

a) água + gasolina 
b) água + óleo de cozinha 
c) gás nitrogênio + gás hélio 
d) ar atmosférico + fuligem 
e) areia + sal de cozinha 



Questão 06)     
O ar atmosférico é constituído, principalmente, de 78% de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio. O ar que 
respiramos contém também material sólido particulado conhecido como poeira. Responda aos itens abaixo. 

 
a) Cite uma técnica para “limpar” o ar atmosférico, ou seja, separar a poeira. 
b) Depois de “limpo”, o ar é classificado como uma substância pura? Justifique a sua resposta. 
c) Os dois principais componentes do ar podem ser separados através de um sistema como o representado 

abaixo. 
1- Primeiramente, o ar é convertido em líquido pelo resfriamento a –200 ºC. 
2- O ar líquido entra na coluna que contém placas na temperatura de –190 ºC. 
3- Os dois componentes são então recolhidos separadamente: um no estado gasoso e o outro no estado 
líquido. 

 
Fonte: adaptado de www.agracadaquimica.com.br,  

acessado em 21 de outubro de 2014. 
 

Sabendo-se que os pontos de ebulição do nitrogênio e do oxigênio são –196 ºC e –183 ºC, 
respectivamente, identifique os componentes que são recolhidos como gás e líquido e escreva suas 
fórmulas moleculares. 
Gás:                            Fórmula: 
Líquido:                     Fórmula: 

d) Escreva o nome do método de separação descrito no item (c). 
 
 

Questão 07)  Uma solução contendo água e cloreto de sódio foi inadvertidamente misturada a n-hexano e 
ciclohexano. Para separar essas quatro substâncias, foi realizada uma sequência de procedimentos (métodos 
de separação), que seguiram um ordenamento lógico, baseado nas propriedades físicas das substâncias 
citadas. 
Considerando a tabela a seguir: 

 
 

a) indique um método de separação capaz de separar as substâncias polares das apolares; 
b) indique um método de separação capaz de separar as substâncias polares e outro método de separação 

capaz de separar as substâncias apolares. 
 

 

 

 

 

 


