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Química Geral – Aula 1 

Propriedades Gerais da Matéria / Separação de misturas 

Questão 01 - Considere um sistema formado por três pedras de gelo, água líquida, óleo, cloreto de sódio (aq) 
e sacarose (aq), sem corpo de fundo. Esse sistema possui 
a) 5 fases e 5 substâncias.
b) 2 fases e 4 substâncias.
c) 2 fases e 5 substâncias.
d) 3 fases e 5 substâncias.
e) 3 fases e 4 substâncias.

Questão 02 - 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.

Questão 03 - O critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomo 
que as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dita simples e a formada por 
mais de um tipo de átomo é dita composta. Baseado neste critério, a alternativa que contém apenas 
representações de substâncias simples é: 

a) HCl , CaO e MgS.
b) Cl2, CO2 e O3.
c) O2, H2 e I2.
d) CH4, C6H6 e H2O.
e) NH3, NaCl e P4.

Questão 04 - Considere as figuras pelas quais são representados diferentes sistemas contendo determinadas 
substâncias químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo, e círculos de tamanhos diferentes 
representam elementos químicos diferentes. 
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A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas 
a) 3, 4 e 5 representam misturas. 
b) 1, 2 e 5 representam substâncias puras. 
c) 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular e uma mistura de gases nobres. 
d) 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância molecular gasosa e uma substância simples. 
e) 1 e 5 representam substâncias simples puras. 
 
Questão 05 - A gripe é uma doença transmitida de pessoa para pessoa, principalmente por meio de gotículas 
de saliva eliminadas pelo paciente contaminado pelo vírus da gripe. Existem diferentes tipos de gripe, que 
variam de acordo com o tipo de vírus que acomete o paciente. A gripe H1N1 é causada por um subtipo de 
Influenza A que é denominado de H1N1. Um dos primeiros procedimentos preventivos é a vacinação, o outro 
é a higiene. No processo de higienização, principalmente das mãos, é aconselhável a utilização de ÁLCOOL 
70. Esse álcool é obtido pela adição de água ao álcool etílico até atingir a proporção de 70% álcool e 30% 
água. 
É correto afirmar que o Álcool 70 é uma 
a) substância pura, pois a água não altera sua composição. 
b) mistura heterogênea, pois água e álcool são substâncias diferentes. 
c) mistura homogênea, pois forma um sistema unifásico de mais de um constituinte. 
d) substância simples, pois tanto água como álcool são compostos comuns no cotidiano das pessoas. 
e) substância composta, pois é formada por mais de um componente. 
 
Questão 06 - É muito comum ouvir-se falar que o uso de combustíveis adulterados pode prejudicar o 
funcionamento do veículo, além de causar danos ao motor. Combustíveis adulterados são aqueles que têm na 
sua composição outros componentes com menor valor agregado, mas que possuem propriedades físicas e 
químicas semelhantes ao combustível propriamente dito. 
Considere-se um combustível com 30% desses componentes diversos, que irão adulterar o mesmo. A mistura 
que poderá ser identificada visualmente é 
a) etanol e água 
b) óleo de mamona e querosene 
c) propanona e etanol 
d) gasolina, etanol e água 
 
Questão 07 - Uma amostra sólida, sem cavidades ou poros, poderia ser constituída por um dos seguintes 
materiais metálicos: alumínio, bronze, chumbo, ferro ou titânio. Para identificá-la, utilizou-se uma balança, 
um recipiente de volume constante e água. Efetuaram-se as seguintes operações: 1) pesou-se a amostra; 2) 
pesou-se o recipiente completamente cheio de água; 3) colocou-se a amostra no recipiente vazio, completando 
seu volume com água e determinou-se a massa desse conjunto. Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 
Dadas as densidades da água e dos metais, pode-se concluir que a amostra desconhecida é constituída de 
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Note e adote: 
Densidades (g/cm3): água= 1,0; alumínio = 2,7; bronze = 8,8; chumbo = 11,3; ferro = 7,9; titânio = 4,5. 
a) alumínio. 
b) bronze. 
c) chumbo. 
d) ferro. 
e) titânio. 
 
Questão 08 - Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações 
consecutivas, é de 5,0 10–2 g cm–3, um estudante realizou um teste de densidade: colocou este instrumento 
na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. 

 
Em dois outros recipientes A e B contendo 2 litros de água pura, em cada um, ele adicionou 100g e 200g de 
NaCl, respectivamente. 
Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura ocorre sua dissociação formando os íons Na+ e Cl–. 
Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. 
Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 
 
Questão 09 - Observe o gráfico a seguir. Ele representa o comportamento da propanona tendo a variação da 
temperatura em função do tempo. 

 

×
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A partir da análise do gráfico, os estados de agregação das moléculas da propanona nas temperaturas de –
102 °C, 20 ºC e 60 °C são, respectivamente, 
a) sólido, sólido e gasoso. 
b) gasoso, sólido e líquido. 
c) sólido, líquido e gasoso. 
d) líquido, líquido e gasoso. 
 
Questão 10 - Alguns fenômenos observados no cotidiano estão relacionados com as mudanças ocorridas no 
estado físico da matéria. Por exemplo, no sistema constituído por água em um recipiente de barro, a água 
mantém-se fresca mesmo em dias quentes. 
A explicação para o fenômeno descrito é que, nas proximidades da superfície do recipiente, a 
a) condensação do líquido libera energia para o meio. 
b) solidificação do líquido libera energia para o meio. 
c) evaporação do líquido retira energia do sistema. 
d) sublimação do sólido retira energia do sistema. 
e) fusão do sólido retira energia do sistema. 
 
Questão 11 - 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.boredpanda.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. 
 
Questão 12 - 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. 
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Questão 13 - 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 14 - O esquema a seguir representa o processo de extração do óleo essencial de cascas de laranja. 
 

 
 
Os números 1 e 2 correspondem a processos de separação de misturas denominados, respectivamente, 
 
a) dissolução fracionada e filtração. 
b) decantação e centrifugação. 
c) centrifugação e filtração. 
d) destilação e decantação. 
e) filtração e destilação. 
 
Questão 15 - A produção de etanol (C2H6O) de milho vem aumentando em Mato Grosso devido ao 
investimento na construção de novas usinas na região norte do Estado. Para obter este biocombustível, a partir 
do milho, é preciso que o grão, que contém grandes moléculas de polissacarídeos (amido), seja triturado para 
expor o carboidrato. Em seguida ocorre a sacarificação, que é o processo de hidrólise no qual o amido é 
convertido em açúcares fermentáveis. Para iniciar a fermentação é necessário misturar um inóculo de 
leveduras, que são micro-organismos capazes de produzir álcool. O mosto fermentado contém de 7% a 10% 
em volume de álcool. A purificação é obtida através da destilação, que é o processo de separação dos 
componentes de uma mistura. 
Disponível em:  
https://g1.globo.com/mt/matogrosso/noticia/2018/11/11/producao-de-etanol-de-milho-aumenta-emmt-com-

instalacao-de-usinas-perto-delavouras-e-estimativa-e-de-740-milhoes-de-litros-em-2018.ghtml 
Acesso em: abr. 2019. (Adaptado) 
 
O processo de destilação está baseado em qual propriedade do etanol? 
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a) Solubilidade. 
b) Viscosidade. 
c) Densidade. 
d) Temperatura de ebulição. 
e) Temperatura de fusão. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 16     
Estima-se que cerca de um bilhão de pessoas sofram com a falta de água potável no mundo. Para tentar 
combater esse tipo de problema, uma empresa desenvolveu um purificador de água distribuído na forma de 
um sachê que é capaz de transformar dez litros de água contaminada em dez litros de água potável. Os 
principais componentes do sachê são sulfato de ferro (III) e hipoclorito de cálcio. 
Para purificar a água, o conteúdo do sachê deve ser despejado em um recipiente com dez litros de água não 
potável. Depois é preciso mexer a mistura por cinco minutos, para ocorrer a união dos íons cálcio (Ca2+) e dos 
íons sulfato (SO4

2–), produzindo sulfato de cálcio, que vai ao fundo do recipiente juntamente com a sujeira. 
Em seguida, a água deve ser passada por um filtro, que pode ser até mesmo uma camiseta de algodão limpa. 
Para finalizar, deve-se esperar por 20 minutos para que ocorra a ação bactericida dos íons hipoclorito, ClO1–. 
Assim, em pouco tempo, uma água barrenta ou contaminada se transforma em água limpa para o consumo. 
<http://tinyurl.com/y7gdw9qx> Acesso em: 13.11.2017. Adaptado. 
 
Questão 16 - Dois processos de separação de misturas descritos no texto são 
 
a) destilação e filtração. 
b) decantação e filtração. 
c) decantação e levigação. 
d) centrifugação e filtração. 
e) centrifugação e destilação. 
 
Questão 17 - Para diferenciar uma mistura de uma substância, é necessário analisar que tipos de processos 
podem ser usados para separar seus componentes. Processos físicos separam componentes de uma mistura e 
processos químicos permitem separar os componentes de uma substância. Em nosso cotidiano, é normal 
estarmos, mesmo automaticamente agindo, separando misturas. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre processo e tipo de mistura. 
 
a) Ao centrifugar, a máquina de lavar roupa, está separando uma mistura heterogênea entre sólidos e líquidos. 
b) Ao peneirar uma farinha, separa-se uma mistura homogênea. 
c) Ao ligar um ventilador sobre uma bandeja com amendoim torrado, utiliza-se o processo de ventilação sobre 
uma mistura homogênea, que separa o menos denso (casca) do mais denso (grão). 
d) Ao separar grãos de feijão preto do meio dos grãos de feijão branco, com as mãos, separa-se uma mistura 
homogênea de feijões por catação. 
e) Ao preparar café não solúvel, é comum usar filtro, pois a filtração é um processo utilizado para separar 
substâncias compostas. 
 
Questão 18 - Basicamente, a composição dos componentes do petróleo bruto está relacionada no quadro a 
seguir. 

 
 
Considerando-se as informações do quadro, sabe-se que 
a) a gasolina terá estado líquido em uma temperatura de 25ºC. 
b) o querosene pode ser separado da mistura a 100ºC. 
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c) usa-se o processo de centrifugação para separar a gasolina da mistura. 
d) todos os componentes da mistura poderão ser separados por decantação. 
 
Questão 19 - Normalmente as substâncias são obtidas em mistura, seja na natureza, seja em laboratórios como 
produtos de reações químicas. Na maioria das vezes, é necessário separar os componentes de uma mistura 
para que possam ser utilizados. Para a separação, recorre-se a técnicas baseadas em diferenças de propriedades 
entre os componentes da mistura. O esquema a seguir mostra as etapas de separação de uma mistura. 

 
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as técnicas de separação empregadas em 1, 2 e 3 
são, respectivamente, 
01. centrifugação, destilação fracionada e recristalização fracionada. 
02. decantação, destilação simples e sublimação. 
03. filtração, destilação simples e decantação. 
04. filtração, decantação e destilação simples. 
05. decantação, flotação e fusão fracionada. 
 
Questão 20 - A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso 
organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias 
lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas 
insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. 
Considere o esquema, que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça 
dourada. 

 
O óleo de linhaça será obtido na fração 
a) Destilado 1. 
b) Destilado 2. 
c) Resíduo 2. 
d) Resíduo 3. 
e) Resíduo 4. 

GABARITO: 
 
1) Gab: E 
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2) Gab: E 
3) Gab: C 
4) Gab: C 
5) Gab: C 
6) Gab: D 
7) Gab: B 
8) Gab: D 
9) Gab: C 
10) Gab: C 
11) Gab: B 
12) Gab: C 
13) Gab: A 
14) Gab: E 
15) Gab: D 
16) Gab: B 
17) Gab: A 
18) Gab: A 
19) Gab: 02 
20) Gab: E 


