
  Descomplica ( Aulas ao Vivo, dias 13 e 20/02 ) 

 
Exercícios de Fixação. 
1. A figura abaixo representa os processos de fusão e 

ebulição de um componente sólido em uma liga metálica. 

 
Das opções abaixo, a que apresenta etapas onde podemos 

encontrar substâncias nos estados líquido e gasoso é: 

a) I a II, II a III, III a IV. 

b) III a IV, IV a V, V a VI. 

c) I a II, III a IV, V a VI. 

d) II a III, III a IV, IV a V. 

e) I a II, II a III, V a VI. 

 

2. Qual das opções a seguir contém a associação CORRETA 

dos procedimentos de laboratório, listados na 1
a
 coluna, com 

suas respectivas denominações, listadas na 2
a
 coluna? 

                      1ª coluna                                     2ª coluna 

1. Adição de 20ml de água a uma 

solução aquosa saturada em cloreto de 

sódio e contendo um grande excesso 

de sal sedimentado, tal que ainda 

permaneça precipitado após a adição 

de mais solvente. 

 

a) Dissolução. 

 

 

 

b) Extração. 

 

 

 

c) Diluição. 

 

 

 

d) Recristalização. 

 

 

2. Adição de 20ml de água a uma 

solução aquosa não saturada em 

cloreto de sódio. 

 

3. Retirada de fenol, solúvel em água 

e em éter etílico, de uma solução 

aquosa, por agitação com uma porção 

de éter etílico seguida por separação 

da fase orgânica da fase aquosa. 

 

4. Dissolver glicose em água e a esta 

solução juntar etanol para que surjam 

novamente cristais de glicose. 

 

5. Adição de 20ml água a nitrato de 

potássio cristalino. 

 

 
a) 1a; 2c; 3b; 4d; 5a.  

b) 1c; 2c; 3a; 4b; 5a. 

c) 1a; 2a; 3a; 4d; 5c.  

d) 1c; 2a; 3b; 4b; 5c. 

e) 1a; 2a; 3c; 4d; 5c.  

 

3. Considere os seguintes sistemas:  

I - nitrogênio e oxigênio; 

II - etanol hidratado; 

III - água e mercúrio. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Os três sistemas são homogêneos. 

b) O sistema I é homogêneo e formado por substâncias 

simples. 

c) O sistema II é homogêneo e formado por substâncias 

simples e composta. 

d) O sistema III é heterogêneo e formado por substâncias 

compostas. 

e) O sistema III é uma solução formada por água e mercúrio.  

 

4. Considere os seguintes sistemas: 

 
Os sistemas I, II e III correspondem, respectivamente, a: 

a) substância simples, mistura homogênea, mistura 

heterogênea. 

b) substância composta, mistura heterogênea, mistura 

heterogênea. 

c) substância composta, mistura homogênea, mistura 

heterogênea. 

d) substância simples, mistura homogênea, mistura 

homogênea. 

e) substância composta, mistura heterogênea, mistura 

homogênea.  

 

5. Dois tubos de ensaio contêm volumes iguais de líquidos. 

O tubo 1 contém água destilada e o tubo 2, água com sal de 

cozinha completamente dissolvido. Ao se aquecerem 

simultaneamente esses tubos, observa-se que a água do tubo 

1 entra em ebulição antes da solução do tubo 2. 

Considerando-se esse experimento, é CORRETO 

afirmar que a diferença de comportamento dos dois líquidos 

se explica porque: 

a) a temperatura de ebulição da solução é mais alta, para que 

o sal também se vaporize. 

b) a temperatura de ebulição da solução é mais alta, pois as 

ligações iônicas do sal, a serem quebradas, são fortes. 

c) a água destilada, sendo uma substância simples, entra em 

ebulição antes da mistura de água com sal. 

d) a água destilada, sendo uma substância pura, entra em 

ebulição a uma temperatura mais baixa.  

 

6. Dois frascos idênticos estão esquematizados abaixo. 

Um deles contém uma certa massa de água (H2O) e 

o outro, a mesma massa de álcool (CH3CH2OH). 

 
a) Qual das substâncias está no frasco A e qual está no 

frasco B? Justifique. 

b) Considerando a massa das substâncias contidas nos 

frascos A e B, qual contém maior quantidade de átomos? 

Explique.  

 

7. Foram acondicionados, acidentalmente, em um único 

recipiente, areia, sal de cozinha, água e óleo de soja. Para 

separar adequadamente cada componente dessa mistura, 

devem ser feitas as seguintes operações: 

a)destilação simples seguida de decantação e centrifugação. 

b)destilação simples seguida de centrifugação e sifonação. 

c) filtração seguida de destilação simples e catação. 

d) filtração seguida de decantação e destilação simples. 

e) decantação seguida de catação e filtração.  

 

8. Uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com 

ferro, sal de cozinha e arroz, é, na seqüência: 

a) filtrar, aproximar um imã, adicionar água e destilar. 

b) adicionar água e destilar. 

c) aproximar um imã, adicionar água, filtrar e destilar. 

d) destilar, adicionar água, aproximar um imã. 



e) impossível de separá-la.  

 

9. Considere os fenômenos seguintes: 

I. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre liberação de 

gás. 

II. Ao se colocar água oxigenada sobre uma ferida, ocorre 

efervescência. 

III. Através de um canudinho para refrigerante, ao soprar 

sobre água de cal, ocorre turvação. 

IV. Ao se colocar fermento na massa de pão, observa-se, 

pouco tempo depois, a expansão da massa. 

V. Quando se deixa cair, sobre a língua, gotas de limão, tem-

se uma forte sensação de sabor azedo. 

São fenômenos físicos: 

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

d) III e V                          e) I e V  

 

10. Observe com atenção os recipientes adiante. Os círculos 

apresentam átomos. Átomos de diferentes elementos são 

representados por cores diferentes. 

 
É INCORRETO afirmar: 

a) A passagem de I para II representa uma transformação 

química. 

b) A passagem de I para III representa uma mudança de 

estado. 

c) Os recipientes II e III contêm compostos diferentes. 

d) Os recipientes I e II contêm o mesmo composto.  

 

11. Um professor realizou várias experiências (a 20°C e 1 

atm) e organizou a seguinte tabela:  

 
De acordo com a tabela, assinale a afirmativa 

INCORRETA: 

a) O estado físico da substância D, à temperatura ambiente, é 

gasoso. 

b) Se misturarmos a substância B com a substância D, à 

temperatura ambiente, forma-se uma mistura homogênea. 

c) A substância mais volátil, à temperatura ambiente, é a A. 

d) Se misturarmos as substâncias A, C e água, forma-se um 

sistema difásico. 

e) O processo mais adequado para separarmos uma mistura 

da substância C com a água, à temperatura ambiente, é 

destilação simples. 

 

12. A figura abaixo representa os processos de fusão e 

ebulição de um componente sólido em uma liga metálica. 

 
Das opções abaixo, a que apresenta etapas onde podemos 

encontrar substâncias nos estados líquido e gasoso é: 

a) I a II, II a III, III a IV. 

b) III a IV, IV a V, V a VI. 

c) I a II, III a IV, V a VI. 

d) II a III, III a IV, IV a V. 

e) I a II, II a III, V a VI. 
 

13. Campos de Goytacazes, na região norte do estado do Rio 

de Janeiro, pode ser considerada a capital nacional do 

petróleo: a Bacia de Campos produz em média 900 mil 

barris/dia de petróleo cru. A operação que permite isolar 

tanto a gasolina quanto o querosene do petróleo cru é a: 

a) decantação    

b) destilação 

c) filtração    

d) catação 

e) extração com água 
 

14. Associar os métodos (indicados na coluna A) que devem 

ser utilizados para separar as misturas (indicadas na coluna 

B):  

 
a) 1 - IV ; 2 - III  ; 3 - V ; 4 - II  ; 5 - I 

b) 1 - III  ; 2 - IV ; 3 - V ; 4 - I   ; 5 - II 

c) 1 - I   ; 2 - V  ; 3 - III ; 4 - II  ; 5 - IV 

d) 1 - II   ; 2 - IV ; 3 - III ; 4 - V ; 5 - I 

e) 1 - III  ; 2 - IV ; 3 - V ; 4 - II  ; 5 - I  

 

15. O ciclo da água na natureza, relativo à formação de 

nuvens, seguida de precipitação da água na forma de chuva, 

pode ser comparado, em termos das mudanças de estado 

físico que ocorrem e do processo de purificação envolvido, à 

seguinte operação de laboratório: 

a) sublimação   

b) filtração   

c) decantação 

d) dissolução    

e) destilação 

 

16. Considere a seguinte cadeia de produção de derivados de 

petróleo: 

 
Que opção apresenta os métodos de Separação I, II 

e III utilizados nesta cadeia, nesta ordem? 

a) centrifugação, decantação, flotação. 

b) decantação, flotação, destilação fracionada. 

c) filtração, decantação, flotação. 

d) decantação, tamização, destilação simples. 

e) tamização, evaporação, destilação fracionada.  

 

17. São preparadas 3 misturas binárias em um laboratório, 

descritas da seguinte maneira: 

- 1
a
 mistura: heterogênea, formada por um sólido e um 

líquido  

- 2
a
 mistura: heterogênea, formada por dois líquidos 



- 3
a
 mistura: homogênea, formada por um sólido e um 

líquido 

Os processos de separação que melhor permitem 

recuperar as substâncias originais são, respectivamente: 

a) filtração, decantação, destilação simples 

b) decantação, filtração, destilação simples 

c) destilação simples, filtração, decantação 

d) decantação, destilação simples, filtração  

 

18.(Fuvest-SP) Em alguns países, o lixo orgânico e o lixo 

inorgânico são colocados em recipientes diferentes. Devem 

ser colocados no recipiente rotulado “lixo inorgânico” 

somente: 

a) cacos de vidros e latas de refrigerante   

b) trapos de limpeza e cacos de louça  

c) cascas de ovos e frutas 

d) embalagens de plástico e alumínio 

e) papel e flores murchas 

 

19.(Osec-SP) Em qual das seqüências abaixo estão 

representados um elemento, uma substância simples e uma 

substância composta, respectivamente: 

a) H2, Cl2, O2     b) H2, Ne, H2O     c) N, HI, He           d) 

H2O, O2, H2       e) Cl, N2, HI 

  

20.(Mackenzie-SP) São exemplos respectivamente de 

alótropos e de substâncias compostas: 

a) H2O e H2O2; NaCl e CaCO3   

b) O2 e O3; Cl2 e F2    

c) C (grafite) e C (diamante); CO e Co 

d) O2 e O3; KMnO4 e Mg(OH)2 

e) Hg e Ag; (NH4)
+
 e (H3O)

+ 

 

21.(F.M.Pouso Alegre-MG) Observe os seguintes fatos: 

I - Uma pedra de naftalina deixada no armário 

II - Uma vasilha com água deixada no freezer 

III - Uma vasilha com água deixada no fogo 

IV- Derretimento de um pedaço de chumbo quando 

aquecido 

 

Nestes fatos estão relacionados corretamente os seguintes 

fenômenos: 
a) I. sublimação II.solidificação III. evaporação IV. fusão 

b) I. sublimação II.solidificação III. fusão IV. evaporação 

c) I. fusão II. sublimação III. evaporação IV. solidificação 

d) I. evaporação II. fusão III. fusão IV. sublimação 

e) I. evaporação II.sublimação III. fusão IV. solidificação 

 
22.(Vunesp) O naftaleno, comercialmente conhecido como 

naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde 

em temperaturas superiores a 80ºC. Sabe-se que bolinhas de 

naftalina, à temperatura ambiente, têm suas massas 

constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem 

deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo 

fenômeno da: 

a) fusão          b) sublimação          c) solidificação 

d) liquefação         e) ebulição 

 

23.(UEBA) Sabendo que água e óleo são imiscíveis e o 

NaCl (sal de cozinha) não é solúvel em óleo, assinale a 

alternativa que apresenta, na ordem, os dois procedimentos 

mais viáveis para separar uma mistura formada pelas 3 

substâncias, segundo o esquema abaixo: 

 
 

 Procedimento 1 Procedimento 2 

a) Filtração Decantação 

b) Destilação Simples Decantação 

c) Destilação Simples Destilação Simples 

d) Centrifugação Filtração 

e) Decantação Destilação Simples 

 
24. Considere os elementos químicos e algumas de suas 

propriedades físicas: 

 p.f. (ºC) p.e. (ºC) d (g/mL) 

Cobalto (Co) 1.495 2.900 8,9 

Mercúrio (Hg) -38 357 13,6 

Xenônio (Xe) -112 -108 3 

Pode-se dizer corretamente que: 

à temperatura ambiente, dois são líquidos. 

na temperatura de fusão do gelo, dois são gases. 

na temperatura de ebulição da água, dois são sólidos. 

volumes iguais dos três têm massas decrescentes na ordem 

Hg, Co, Xe. 

massas iguais dos três têm volumes decrescentes na ordem 

Hg, Co, Xe. 

 

25.(PUC-MG) Observe os sistemas abaixo, onde as esferas 

representam átomos: 

 
Sobre esses sistemas, a afirmação incorreta é: 

a) II contém uma substância pura 

b) III contém uma mistura.                                     

c) I contém duas substâncias simples. 

d) II contém mistura 

e) I contém uma mistura 

 

26. O gráfico a seguir indica as mudanças de estado da 

substância pura chumbo (Pb), quando submetida a um 

aquecimento: 

 
a) Qual o estado físico em que o chumbo se encontra a 15 

minutos de aquecimento? 

R: 

 

b) Durante quanto tempo o chumbo permaneceu no estado 

liquefeito? 

R: 

 

c) Em que estado físico o chumbo se encontra na 

temperatura de 1650ºC? 

R: 

 

d) Em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois 

estados físicos? 



27.(PUC-MG) Para a separação das misturas gasolina/álcool 

e enxofre/água, os processos mais adequados são, 

respectivamente: 

a) decantação e filtração  

b) destilação e decantação  

c) liquefação e decantação 

d) sedimentação e evaporação 

e) destilação e filtração 

 

28.(Cesgranrio)  Numa das etapas do tratamento da água que 

abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo 

tempo em tanques para os sólidos em suspensão se 

depositem no fundo. A essa operação denominamos: 

a) filtração                  b) sifonação                  c) cristalização 

d) sedimentação         e) centrifugação 

 

29.(PUC-MG) Observe atentamente os processos cotidianos   

abaixo: 

   

 

Con

stitu

em 

fenô

men

os 

químicos: 

a) II e V apenas      b) II, IV e V apenas      c) I, III e IV 

apenas  

 

d) I, II e III apenas      e) I, II, III, IV e V 
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I- A secagem da roupa no varal. 

II- A fabricação caseira de pães. 

III- A filtração da água pela vela do filtro. 

IV- O avermelhamento do Bombril umedecido. 

V- A formação da chama do fogão, a partir do gás de cozinha. 

  


