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Questão 01)  Assim como Monsièur Jourdain, o personagem de Molière, que 
falava em prosa sem sabê-lo, também nós realizamos e presenciamos 
transformações químicas, sem ter plenamente consciência disso. No dia a dia, 
muitas transformações químicas acontecem sem que pensemos nelas, como por 
exemplo:  

 
a) A sublimação do I2(s).  
b) A atração de um metal por um imã.  
c) O congelamento da água. 
d) O amadurecimento de um fruto. 

 
 

Questão 02)  Em quais das passagens grifadas abaixo está ocorrendo transformação 
química? 

 
1. “O reflexo do rosto dela nas águas azuis do lago era encantador” 
2. “O fogo queimava as pequenas toras de madeira, que aqueciam muito mais que 

nossos corpos, aquecia nossos corações” 
3. “O desgelo das geleiras, representava o derretimento dos sonhos daquele 

homem” 
4. “Ao voltar a minha antiga casa, a imagem que primeiro tocou minhas retinas 

foi a do velho portão enferrujado. Tínhamos envelhecido!” 
 

Ocorreu transformação química em: 
 

a) 1 e 2 
b) 2 e 3 
c) 3 e 4 
d) 2 e 4 
e) 1 e 3 

 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 3  Essa Maria Fumaça é devagar quase parada 
Ô seu foguista, bota fogo na fogueira 

Que essa chaleira tem que estar até sexta-feira 
Na estação de Pedro Osório, sim senhor 

Se esse trem não chega a tempo 
vou perder meu casamento 

Atraca, atraca-lhe carvão nessa lareira 
Esse fogão é que acelera essa banheira... 

(KLEITON e KLEDIR. Maria Fumaça. Disponível em: <http://letras.terra.com.br>. Acesso em: 15 set. 2009.) 
 
 



 
Figura 2: MONET. Le train dans la neige. 1875. (Disponível em: http://www.railart.co.uk/images/monet.jpg. 

Acesso: 22 maio 2009.) 

 
 

Questão 03)  Em relação aos conhecimentos sobre transformações físicas e químicas, é correto afirmar: 
 
a) Na vaporização são rompidas ligações intermoleculares, e na atomização são rompidas ligações 

intramoleculares. 
b) A fogueira, a lareira e o fogão remetem a uma caldeira para gerar vapor através da troca química entre 

combustível e água. 
c) A chaleira representa o dispositivo da Maria Fumaça que irá transformar água líquida em vapor por 

processo exotérmico. 
d) O carvão na lareira sofre redução e libera os gases metano e oxigênio. 
e) A energia necessária para vaporizar 1 mol de água líquida é igual à energia necessária para transformar a 

mesma quantidade de água em átomos isolados. 

 
 

Questão 04)  Um estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem 
reações químicas: 

 
1) Uma fotografia colorida exposta ao sol desbota. 
2) Água sanitária descolora uma jaqueta vermelha. 
3) O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente. 
4) Uma maçã cortada escurece com o passar do tempo. 
5) O sal é obtido por evaporação da água do mar. 
6) Bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. 

 
Quantos equívocos o estudante cometeu? 
 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4 

 
 

Questão 05)  Saber diferenciar processos químicos de processos físicos é de fundamental importância no 
estudo da Química. Ocorre um processo químico, por exemplo, quando 
 
a) uma lata de ferro, jogada há alguns dias ao ar livre, se enferruja. 
b) a água líquida, ao ser aquecida, se transforma em vapor de água. 
c) uma lata de alumínio, na primeira etapa da reciclagem, é amassada. 
d) a água, ao ser resfriada a pressão constante, se transforma em gelo. 

 
Questão 06)     

Uma postagem de humor na internet trazia como título “Provas de que gatos são 
líquidos” e usava, como essas provas, fotos reais de gatos, como as reproduzidas 
aqui. 



 

 
Bored Panda. https://www.bo- 

redpanda.com. Adaptado. 
 

O efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de 
que líquidos 
 
a) metálicos, em repouso, formam uma superfície refletora de luz, como os pelos 

dos gatos. 
b) têm volume constante e forma variável, propriedade que os gatos aparentam 

ter. 
c) moleculares são muito viscosos, como aparentam ser os gatos em repouso. 
d) são muito compressíveis, mantendo forma mas ajustando o volume ao do 

recipiente, como os gatos aparentam ser. 
e) moleculares são voláteis, necessitando estocagem em recipientes fechados, 

como os gatos aparentam ser. 
Note e adote: 
Considere temperatura e pressão ambientes. 

 
Questão 07)     

 
http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/2002-11-133-02-i002.gif. 

Acesso em 08.mar.2019. 
 

O gráfico indica a mudança de estado físico, por alteração na temperatura, de 
uma liga metálica de ouro/cobre. A análise gráfica permite concluir que 

 
a) independentemente da quantidade dos componentes da mistura, as 

temperaturas de fusão e de ebulição serão as mesmas. 
b) no estado líquido, o ouro e o cobre se aglomeram de modo semelhante à 

aglomeração dessas substâncias no estado de vapor. 



c) a mistura não possui ponto de fusão e ponto de ebulição, e sim intervalos de 
fusão e de ebulição. 

d) a mudança de temperatura na fusão e na ebulição permanecem constante, 
coexistindo duas fases em cada uma dessas etapas. 

 
Questão 08)     

Este gráfico registra o resfriamento da água pura líquida, com o passar do tempo. 
 

 
 

Analisando o gráfico e utilizando seus conhecimentos sobre os estados físicos dos 
materiais e suas propriedades NÃO podemos afirmar que:  

 
a) No ponto B, as moléculas começam a passar do estado líquido para o estado 

sólido.  
b) No ponto D, a densidade da água é maior do que a densidade dela existente no 

ponto A.  
c) No ponto C, as interações predominantes entre as moléculas são ligações de 

hidrogênio.  
d) No ponto A, as moléculas possuem movimentos vibracionais, rotacionais e 

translacionais. 
 
Questão 09)     

O carbono está disponível na terra em formas orgânicas e inorgânicas e em 
quantidade finita. Quando presente em coisas vivas, o carbono é denominado de 
orgânico. O carbono inorgânico é encontrado em coisas não-vivas (como rochas, 
conchas de animais), na atmosfera e nos oceanos. O dióxido de carbono é um gás 
importante na nossa atmosfera. Evita a fuga de calor e, ao fazê-lo, aquece a 
atmosfera da Terra. Funciona como o vidro de uma estufa, evita que o calor escape 
e, por essa razão, é chamado de gás de efeito estufa. O carbono se move através do 
sistema da Terra de vivo para não-vivo de muitas maneiras diferentes. 

 
Analise as seguintes afirmações sobre as formas cristalinas de apresentação do 
carbono: 

 
I. O diamante é uma forma polimórfica metaestável do carbono nas condições 

normais de temperatura e pressão. 
II. O monocristal de grafite é bom condutor de corrente elétrica em uma direção, 

mas não o é na direção perpendicular à mesma. 



III. São formas polimórficas do carbono: grafite, diamante, fulereno C60 e 
nanotubos de carbono. 

IV. No grafite, as ligações químicas entre os á tomos de carbono são fortes com 
estrutura tetraédricas e entre camadas são fracas. 

V. O material constituído por uma única camada de átomos de carbono que 
compõe o grafite é denominado grafeno. 

 
É correto apenas o que se afirma em: 

 
a) IV e V. 
b) I, IV e V. 
c) II, IV e V. 
d) I, II, III e IV. 
e) I, II, III e V. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 13     

Novas tecnologias de embalagens visam a aumentar o prazo de validade dos 
alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo a qualidade do produto 
comercializado. Essas embalagens podem ser classificadas em Embalagens de 
Atmosfera Modificada Tradicionais (MAP) e Embalagens de Atmosfera 
Modificada em Equilíbrio (EMAP). As MAP são embalagens fechadas que podem 
utilizar em seu interior tanto gases como He, Ne, Ar e Kr, quanto composições de 
CO2 e O2 em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma 
atmosfera modificada formada por CO2 e O2 e apresentam microperfurações na sua 
superfície, conforme ilustrado abaixo. 

 

  
Adaptado de exclusive.multibriefs.com. 

 
Questão 10)     

Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância 
composta é simbolizado por : 

 
a) Kr 
b) O2 
c) He 
d) CO2 

 
Questão 11)     

O acetato de etila (CH3COOCH2CH3) é um éster simples, usado, no passado, como 
antiespasmódico e hoje como solvente industrial e removedor de esmalte de unha. 
A acetona (CH3(CO)CH3) também é usada como removedor de esmaltes, mas 
devido a sua elevada solubilidade em água, quando em contato com a pele, pode 
desidratá-la. 



Sabe-se que estes solventes possuem cheiros parecidos, tornando difícil a 
identificação pelo olfato. 
Considerando um frasco contendo acetato de etila e acetona em quantidades 
equimolares, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o procedimento 
para a separação da mistura. 
Dados: 
Ponto de ebulição do acetato de etila a 1 atm = 77,1 ºC e densidade = 902 Kg/m3 
Ponto de ebulição da acetona a 1 atm = 56,0 ºC e densidade = 784 Kg/m3 

 
a) Empregar funil de separação, em que a acetona ficará na fase inferior do funil. 
b) Empregar destilação simples, pois a diferença dos pontos de ebulição dos 

solventes é elevada. 
c) Empregar destilação fracionada, em que o primeiro solvente a ser destilado será 

a acetona. 
d) Empregar destilação simples, pois se trata de uma mistura eutética, em que os 

solventes são imiscíveis. 
e) Empregar separação fracionada, aquecendo a mistura a 80 °C, sendo que o 

primeiro solvente a ser destilado será o acetato de etila. 
 
Questão 12)     

Durante a produção de bioquerosene para aviação a partir do 
hidroprocessamento de óleos vegetais, as moléculas de triglicerídios são 
primeiramente hidrolisadas para formar ácidos carboxílicos, que, na sequência, dão 
origem aos alcanos correspondentes. Uma das possíveis rotas para a conversão é 
apresentada a seguir. 

 
triglicerídios  ácidos carboxílicos  aldeídos  álcoois  alcanos 

 
Os compostos intermediários da reação podem ser identificados por 

cromatografia gasosa (CG). Nessa técnica, a mistura passa através de uma coluna 
que contém uma fase estacionária com a qual cada componente interage de maneira 
particular: quanto maior a interação, mais tempo o composto leva para eluir através 
da coluna. Esse tempo é denominado tempo de eluição. De maneira geral, na CG, o 
tempo de eluição é mais elevado quanto maior é o ponto de ebulição do composto. 
Ao deixar a coluna, os componentes da mistura são identificados e quantificados, 
gerando-se um cromatograma, que consiste em um gráfico de intensidade da 
quantificação para cada componente em função do tempo de retenção; dessa forma, 
cada pico no cromatograma corresponde à eluição de um dado componente. 

 
Qual seria o cromatograma obtido por CG para a mistura formada por ácido 
carboxílico, aldeído, álcool e alcano, todos com o mesmo número de átomos de 
carbono? 

 

→ → → →



a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  
 
Questão 13)     

Processos distintos foram desenvolvidos para se obter componentes a partir de 
um grande volume de matéria que contenha mais de uma substância. Em geral, 
esses processos dependem das diferentes propriedades a serem consideradas. Na 
obtenção de minérios, utiliza-se um desses processos, que consiste em passar 
corrente de água por um sistema composto por sólidos de diferentes densidades. A 
flutuação é um dos aspectos fundamentais dessa técnica. 

 
O processo usado na obtenção de minérios referido no texto é denominado 

 
a) flotação. 



b) filtração. 
c) destilação. 
d) levigação. 
e) peneiramento. 

 
Questão 14)     

Este quadro registra misturas que foram submetidas aos diversos métodos de 
separação indicados. 

 

 
 

Marque a alternativa correspondente a uma mistura cujo método de separação 
indicado está correto. 

 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

 
Questão 15)     

O chimarrão, ou mate, é uma bebida característica da cultura gaúcha e compreende 
uma cuia, uma bomba, erva-mate moída e água a aproximadamente 70 ºC. A 
obtenção da bebida, ao colocar água quente na erva-mate, consiste em um processo 
de 

 
a) extração. 
b) decantação. 
c) filtração. 
d) purificação. 
e) absorção. 

 
GABARITO:   
1) Gab: D 
 
2) Gab: D 
 
3) Gab: A 

 
4) Gab: D 

 
5) Gab: A 

 
6) Gab: B 
 
7) Gab: C 
 
8) Gab: B 



 
9) Gab: E 
 
10) Gab: D 
 
11) Gab: C 
 
12) Gab: C 
 
13) Gab: D 
 
14) Gab: A 
 
15) Gab: A 
 


