


01. (C5H18) Em algumas extrações de ouro, sedimentos de fundo de rio e água
são colocados em uma bateia, recipiente cônico que se assemelha a um funil
sem o buraco. Movimentos circulares da bateia permitem que o ouro metálico
se deposite sob o material sólido ali presente. Esse depósito, que contém
principalmente ouro, é posto em contato com mercúrio metálico; o amálgama
formado é separado e aquecido com um maçarico, separando-se o ouro
líquido do mercúrio gasoso. Numa região próxima dali, o mercúrio gasoso se
transforma em líquido e acaba indo para o leito dos rios. Os três segmentos
acima grifados se referem, respectivamente, às seguintes propriedades
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a) peso, temperatura de gaseificação e temperatura de liquefação.

b) densidade, temperatura de sublimação e temperatura de fusão.

c) peso, temperatura de ebulição e temperatura de fusão.

d) densidade, temperatura de ebulição e temperatura de liquefação

e) densidade, temperatura de liquefação e temperatura de ebulição.
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02. (C5H18) A cal viva, um importante material empregado nas
construções, é obtida a partir da decomposição térmica do calcário, em
temperaturas superiores a 900ºC. Esse processo é chamado calcinação
e pode ser representado por:

Calcário + calor → cal viva + gás carbônico
Na construção civil, a cal é utilizada principalmente sob a forma de cal
hidratada, componente fundamental das argamassas empregadas, por
exemplo, no assentamento de tijolos.
O processo de hidratação da cal pode ser representado por:

Cal viva + água → cal hidratada + calor
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Em relação ao texto, é válido afirmar sobre esses processos que

a) a calcinação e a hidratação são exemplos de fenômenos físicos.

b) a calcinação e a hidratação são exemplos de fenômenos químicos.

c) a calcinação e a hidratação são exemplos de fenômenos biológicos.

d) a calcinação é um fenômeno químico, e a hidratação é um fenômeno físico.

e) a calcinação é um fenômeno químico, e a hidratação é um fenômeno

biológico.
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Transformação Química
A matéria altera a sua natureza.

Transformação Física
A matéria não perde suas 

propriedades elementares.

queima de madeiramudança de estado físico
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FENÔMENO FÍSICO 
Não Forma novas substâncias

FENÔMENO QUÍMICO – Forma novas 
substâncias

7



03. (C7H25) O processo de destilação de bebidas surgiu no Oriente e só foi levado
para a Europa na Idade Média. Esse processo proporcionava teores alcoólicos
mais altos do que os obtidos por meio da fermentação, o que fez com que os
destilados passassem a ser considerados também remédios para todo tipo de
doença. (Adaptado de: <http://www.eca.usp.br/claro/2004/08/historia.html>
acessado em: fev. 2007.)

Considerando os conhecimentos sobre bebidas alcoólicas e o processo de
destilação pode-se concluir que:
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a) O processo de destilação é baseado na diferença de temperatura de
condensação dos componentes de uma mistura.
b) No processo de destilação ocorrem duas mudanças de estado: vaporização e
condensação.
c) Durante o processo de destilação é vaporizado, inicialmente, o componente
da mistura que tem maior temperatura de ebulição.
d) Durante o processo de destilação a água é obtida misturando-se os gases
oxigênio e hidrogênio.
e) As bebidas alcoólicas fermentadas e não destiladas apresentam teor alcoólico
mais acentuado que as destiladas.
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04. (C5H17) (Enem ) Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos
pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre
os quais se destacam:
1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em
mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada
para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e
passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos.
2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e
energia para toda a usina.
3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre
tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol.
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Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações
físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de
beneficiamento da cana-de-açúcar?

a) Separação mecânica, extração, decantação.
b) Separação magnética, combustão, filtração.
c) Separação magnética, extração, filtração.
d) Imantação, combustão, peneiração.
e) Imantação, destilação, filtração.
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05. (C7H27) (Fuvest ) A obtenção de água doce de boa qualidade está se
tornando cada vez mais difícil devido ao adensamento populacional, às
mudanças climáticas, à expansão da atividade industrial e à poluição. A água,
uma vez captada, precisa ser purificada, o que é feito nas estações de
tratamento. Um esquema do processo de purificação é:
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Assim sendo, as etapas A, C e E devem ser, respectivamente, 
a) filtração grosseira, decantação e cloração.   
b) decantação, cloração e filtração grosseira.   
c) cloração, neutralização e filtração grosseira.   
d) filtração grosseira, neutralização e decantação.   
e) neutralização, cloração e decantação.

em que as etapas B, D e F são: 
 
B  adição de sulfato de alumínio e óxido de cálcio, 
D  filtração em areia, 
F  fluoretação. 
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# FILTRAÇÃO GROSSEIRA

1. COAGULAÇÃO – APLICA-SE SULFATO DE ALUMÍNIO
2. FLOCULAÇÃO - FORMAÇÃO DE FLOCOS PARA ACELERAR A DECANTAÇÃO
3. DECANTAÇÃO/SEDIMENTAÇÃO–USO DA GRAVIDADE
4. FILTRAÇÃO – USO DE FILTROS NATURAIS
5. DESINFECÇÃO – USA  A CLORAÇÃO E/OU A OZONIZAÇÃO
6. FLUORETAÇÃO – APLICAÇÃO DE FLÚOR PARA EVITAR A CÁRIE
7. CORREÇÃO DE PH – USO DA CAL HIDRATADA  -Ca(OH)2 OU CARBONATO DE 

SÓDIO – Na2CO3 (BARRILHA)
8. DISTRIBUIÇÃO
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