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Aula 01- Unidades de Medidas / Propriedades Gerais da Matéria / Separação de Misturas 

1. Unidades de Medidas:

Comprimento: 

Área: 

Volume: 

Pressão: 

1atm = 760 mmHg = 1,013.105 Pa = 1 bar = 760 torr 

Temperatura: 
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2. Propriedades Gerais da Matéria 
 
Matéria: tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. É encontrada fundamentalmente em três 
estados físicos: sólido, líquido e gasoso. 
 
Energia: grandeza que mede a capacidade de realizar trabalho. 

    
 

2.1 - Transformações da matéria: 
 
 Transformações físicas: ocorrem sem que se formem novas substâncias.       
 Transformações químicas: ocorrem quando existe a formação de novas substâncias.     

 
2.2 - Mudanças de estado físico: 
 

 
 

2.3 - Diagramas de mudanças de estado: 
 
Substância: apresenta dois patamares constantes (temperatura de fusão e ebulição bem definidas). 
 

 
 

Misturas: geralmente não apresentam patamares constantes (variação da temperatura de fusão e ebulição). 
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Existem algumas misturas com comportamentos diferentes, apresentando apenas um patamar: 
 

Misturas Eutéticas: patamar durante a fusão. 
 

 
 

Misturas Azeotrópicas: patamar durante da ebulição. 
 

 
3. Separação de Misturas: 
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3.1: Misturas heterogêneas: 
 

 Atração magnética (imã). Ex: limalha de ferro e areia. 
 Dissolução fracionada: um dos componentes da mistura se dissolve em um líquido. Ex: sal e areia. 

 
 

 Filtração.  Ex: filtração da borra do café. 
 

 
 

 Decantação \ Funil de Bromo. Ex: água e terra \ água e óleo. 
 

 
 

 Flotação (líquido com densidade intermediária). Ex: areia e serragem. 
 

 
3.2: Misturas Homogêneas: 
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 Evaporação: Ex: salinas. 
 Destilação simples. Sólido\líquido ou líquido\líquidos com temperaturas ebulição muito diferentes; coluna de 

fracionamento menor. 
 Destilção fracionada: líquidos com temperaturas de ebulição próximos ; coluna de fracionamento maior. 

 
 
NOTAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*IMPORTANTES:       
 
Destilação Fracionada Petróleo: 
 

 
 
 
Tratamento de Águas Residenciais: 
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Tratamento de Esgotos: 

 
 

EXERCÍCIOS: 
 

Questão 01) Nos quadros são apresentados dois processos. 

 
Os processos 1 e 2 referem-se, respectivamente, a 
a) fusão e liquefação. 
b) sublimação e fusão. 
c) ebulição e liquefação. 
d) ebulição e condensação. 
e) sublimação e liquefação. 
 
Questão 02) Observe os dois gráficos de variação da temperatura ao longo do tempo, disponibilizados 
abaixo: 
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Um dos gráficos corresponde ao perfil de uma substância pura e o outro, ao perfil de uma mistura. 
O período de tempo que a substância pura permanece totalmente líquida e a temperatura de ebulição da 
mistura, respectivamente, são 
a) 5 s e 10 ºC. 
b) 5 s e 100 ºC. 
c) 10 s e 50 ºC. 
d) 10 s e 60 ºC. 
 
Questão 03) Técnicos do Instituto de Criminalística de Campinas realizaram perícia na atração conhecida 
como “Labirinto” do parque Hopi Hari, em Vinhedo, 79 km de São Paulo, após a morte de um estudante que 
passou mal nos corredores do brinquedo, no ano de 2007. 
No “Labirinto”, os vários visitantes percorrem a pé 130 metros de corredores equipados com jogos de luzes, 
gelo seco e atores fantasiados para dar sustos. Laudo preliminar do Instituto Médico-Legal diz que a causa da 
morte do estudante foi um edema pulmonar (acúmulo de líquido nos pulmões). 
Associar, diretamente, a morte do estudante ao gelo seco puro pode ser indevida, pois, preliminarmente, 
sabe-se que 
a) o gás carbônico sublimado não aumenta a quantidade de líquido nos pulmões. 
b) a água sublimada acumula-se nos pulmões, porém não causa edemas. 
c) a mistura de água com gás nitrogênio sublima e resseca os pulmões. 
d) o nitrogênio sublimado é facilmente inalado, pois é inerte e não se liquefaz. 
 
Questão 04) Um recipiente a céu aberto conforme apresentado abaixo, contem gelo submerso em água 
líquida em equilíbrio. A temperatura e pressão do sistema são constantes: 25 ºC e 1 atm. 

 
A medida em que o tempo passa, pode-se afirmar sobre o sistema que: 
 
a) a temperatura do sistema água-gelo no interior do copo permanecera constante e igual a 0º C. 
b) a massa do gelo vai aumentar. 
c) a pressão de vapor dá água variará com o derretimento do gelo. 
d) a molaridade da água na fase líquida será diferente daquela obtida na fase sólida. 
e) a massa do recipiente aumentará. 
 
Questão 05) A mudança do estado físico de determinada substância pode ser avaliada em função da 
variação da temperatura em relação ao tempo, conforme o gráfico a seguir. Considere que a 0ºC o composto 
encontra-se no estado sólido. 

 
No gráfico, encontra-se a substância no estado líquido nos pontos  
 
a) I, II e IV   b) III, IV e V  c) II, III e IV  d) I, III e V  
 
Questão 06) Principalmente no setor industrial, as mudanças de fase das substâncias são fenômenos muito 
comuns. Elas vão desde a água fervente em uma caldeira, até o ferro derretido que é jogado em moldes para 
virar uma peça, quando esfriar. Com base nas mudanças de fase, analise as afirmações abaixo. 
 
I. Calefação é o nome dado à mudança em que a substância passa do estado líquido para o estado sólido. 
II. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido; portanto, trata-se de uma reação que absorve 
calor. 
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III. Liquefação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido; portanto, tratase de uma reação que 
libera calor. 
IV. Vaporização, calefação e ebulição são tipos de evaporação que um líquido pode sofrer quando passa para 
o estado gasoso. 
V. A sublimação é o nome dado à mudança de estado em que a substância passa do estado líquido para o 
estado gasoso. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Apenas as afirmações I e V são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações III e V são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
 
Questão 07) O gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância 
A, a partir de 25 ºC, em função do tempo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é 25-41 ºC. 
b) A substância A não é uma substância pura. 
c) A temperatura de ebulição da substância A é 41 ºC. 
d) A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é 25-182 ºC. 
e) Em 25 ºC, a substância é um líquido. 
 
Questão 08) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
1. Sublimação 
2. Condensação 
3. Fusão 
4. Dissolução 
 
(   ) Misturar um soluto em um solvente. 
(   ) Passar do estado sólido para o estado líquido. 
(   ) Passar do estado gasoso para o estado líquido. 
(   ) Passar do estado sólido para o estado gasoso. 
 
Assinale a sequência CORRETA encontrada. 
a) 4 – 3 – 2 – 1 
b) 4 – 3 – 1 – 2 
c) 3 – 1 – 2 – 4 
d) 3 – 1 – 4 – 2 
 
Questão 09) Em uma aula prática de Ciências os alunos analisaram um líquido de identidade desconhecida. 
Inicialmente verificaram a existência de uma única fase. Em seguida, determinaram a densidade, a 
temperatura de ebulição e a massa residual após a evaporação de 100 mL do líquido. 
A tabela abaixo evidencia os resultados das análises: 

 
 
Com base nos resultados, o líquido em questão é uma 
a) substância simples. b) substância composta. c) mistura heterogênea. d) mistura homogênea. 
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Questão 10) Acerca da definição e classificação dos materiais e das substâncias químicas, assinale a 
alternativa correta. 
 
a) A gasolina consiste em substância composta que é retirada da destilação fracionada do petróleo. 
b) O etanol é um material que, nas condições ambientes, isto é, na temperatura de 25 ºC e pressão de 1 atm, 
está no estado gasoso. 
c) A água potável é um material que consiste na mistura de substâncias, em que o componente majoritário é 
a substância composta H2O. 
d) O ar que respiramos é um exemplo de substância composta. 
e) A sacarose (C12H22O11) é uma substância simples formada por átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. 
 
Questão 11) Considere as figuras a seguir, em que cada esfera representa um átomo. 

       
 
As figuras mais adequadas para representar, respectivamente, uma mistura de compostos moleculares e uma 
amostra da substância nitrogênio são  
a) III e II.   b) IV e III.  c) IV e I.  d) V e II.  e) V e I.  
 
Questão 12) Com base na tabela abaixo, que apresenta a temperatura de fusão e ebulição de algumas 
substâncias a 1 atm, analise as informações apresentadas e assinale o que for correto. 
 

 
 
01. À temperatura ambiente, todas as substâncias são líquidas. 
02. Na temperatura de 150ºC, apenas o ácido sulfúrico é líquido. 
04. Numa mesma temperatura em que se pode encontrar a água e o ácido sulfúrico no estado sólido já se 
pode encontrar o cloro e o oxigênio no estado gasoso. 
08. A temperatura de ebulição dos gases cloro e oxigênio tende a aumentar em altitudes elevadas. 
 
Questão 13) Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem se unir por meio de 
ligações químicas, para formar diversas substâncias. As diversas moléculas existentes podem ser chamadas 
de substâncias e classificadas como substâncias simples ou compostas. 
No esquema abaixo, cada “bolinha”  representa um átomo diferente. Conforme a quantidade de 
moléculas, substâncias simples e substâncias compostas, assinale a alternativa correta. 

 
a) 5 moléculas, 12 substâncias simples e 3 substâncias compostas 
b) 12 moléculas, 5 substâncias simples e 3 substâncias compostas 
c) 5 moléculas, 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas 
d) 5 moléculas, 2 substâncias simples e 3 substâncias compostas 
e) 12 moléculas, 2 substâncias simples e 3 substâncias compostas 
 
Questão 14) A água potável é definida como 
a) substância pura. 
b) mistura contendo hidrogênio e oxigênio na proporção de 2 para 1. 
c) substância formada somente por H2O. 
d) mistura de água e outros compostos dissolvidos, isentos de organismos patológicos. 
e) substância formada pela mistura entre hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso em condições assépticas, que 
não permitem a contaminação por bactérias. 
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Questão 15) Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas imiscíveis, são 
denominados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um determinado óleo 
bifásico. 

 
 
Para diferenciar as duas fases, originariamente incolores, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza 
iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Essa 
adição não altera as massas e volumes das fases líquidas. 
As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema: 
 

a)

   

b) 

  

c) 

  

d) 

 
 
Questão 16) Desinfetante de amplo uso nas residências, a água sanitária é um exemplo de 
a) substância simples. 
b) substância composta. 
c) substância pura. 
d) mistura heterogênea. 
e) mistura homogênea. 
 
Questão 17) Considera-se um sistema homogêneo ou heterogêneo qualquer porção do universo que seja 
submetido a uma observação, sendo que a mesma pode ser uma substância pura ou uma mistura. 
São exemplos de sistemas homogêneos e heterogêneos, respectivamente, 
 
a) água potável e água com álcool etílico. 
b) água com gelo e água barrenta. 
c) água destilada com gelo e água potável com sal. 
d) água destilada e água com óleo de soja. 
 
Questão 18)  

 
Em um caderno foram registrados esquemas de béqueres contendo misturas formadas por três das 
substâncias apresentadas na tabela acima. 

      
 
Entre as representações do caderno, as únicas que não podem ser obtidas experimentalmente, a 20 ºC, são 
a) 1, 3 e 6.  b) 2, 4 e 5.  c) 2, 5 e 6.  d) 1 e 4.  e) 1 e 2. 
 
Questão 19) Considere os seguintes produtos: 
1 pedra de granito. 
1 copo de água mineral. 
1 barra de ouro. 
1 balão cheio de ar. 
1 colher de cloreto de sódio. 
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São misturas homogêneas 
 
a) a pedra de granito e o ar contido no balão. 
b) a água mineral e o ar contido no balão. 
c) a barra de ouro e a água mineral. 
d) a pedra de granito e cloreto de sódio. 
e) a barra de ouro e cloreto de sódio. 
 
Questão 20) [...] a água é levada do manancial para a Estação de Tratamento de Água (ETA). Já o 
tratamento de esgoto é feito a partir de esgotos residenciais ou industriais para, após o tratamento, a água 
poder ser reintroduzida no rio minimizando seu impacto ao ambiente. Podemos dividir o tratamento de água 
em duas etapas, as quais chamamos de tratamento inicial e tratamento final. 
No tratamento final, as partículas sólidas se aglomeram em flocos que se vão depositando no fundo do 
tanque; a água da parte superior do tanque de sedimentação passa por várias camadas de cascalho e areia, 
retirando, assim, as impurezas menores. Por fim, é adicionado na água um composto bactericida e fungicida, 
como, por exemplo, o hipoclorito de sódio, conhecido apenas como “cloro”. 
Os processos no tratamento final da água são: 
 
a) floculação, destilação e desinfecção 
b) levigação, filtração e adição 
c) sedimentação, destilação e centrifugação 
d) decantação, destilação e cloração 
e) sedimentação, filtração, desinfecção 
 
Questão 21) O coque é um dos produtos da transformação do carvão mineral e é empregado para obtenção 
de metais em indústrias siderúrgicas. A coqueria é a unidade de processo onde o carvão mineral é aquecido 
na ausência de oxigênio. Esse processo se denomina ____________. Nele, são separados componentes 
mais voláteis, e o resíduo sólido final tem ____________ teor percentual de carbono do que o carvão mineral. 
O coque é adicionado ao alto forno no processo de redução do minério para produção de ____________. 
As lacunas do texto são preenchidas, correta e respectivamente, por: 
 
a) destilação fracionada … maior … ferro 
b) destilação fracionada … menor … alumínio 
c) destilação seca … maior … alumínio 
d) destilação seca … maior … ferro 
e) destilação seca … menor … ferro 
 
Questão 22) A extração de petróleo em águas profundas segue basicamente três etapas: i) perfuração, 
utilizando uma sonda; ii) injeção de água pressurizada, que extrai o petróleo das rochas subterrâneas; e iii) 
separação do petróleo misturado com água e pedaços de rochas. 
A terceira etapa é realizada por meio dos métodos de: 
 
a) decantação e filtração. 
b) extrusão e evaporação. 
c) sedimentação e flotação. 
d) destilação e centrifugação. 
e) evaporação e cromatografia. 
 
Questão 23) A mandioca, em farinha ou goma (tapioca), constitui a base da alimentação indígena. Ela tem 
carboidratos, fibras, vitamina C, fósforo e potássio, que saciam a fome e dão energia na medida certa. A de 
polpa amarela tem, ainda, a vitamina A e betacaroteno, que fazem bem para a pele. Mas atenção: a 
mandioca contém glicosídeos cianogênicos, substâncias tóxicas, e, por isso, ela não deve ser ingerida crua. 
Essas substâncias são desativadas pela fervura, devendo-se desprezar a água do cozimento e, de 
preferência, cozinhar com a panela destampada. 
 
Durante a fervura da água para o cozimento da mandioca, está ocorrendo a seguinte mudança de estado 
físico: 
 
a) solidificação.  b) vaporização.  c) sublimação.  d) condensação. 
e) fusão. 
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Questão 24) Em seu livro Como se faz Química, o Professor Aécio Chagas afirma que “quem transforma a 
matéria, sem pensar sobre ela, não é, e jamais será um químico”. Considere alguns produtos que um 
cozinheiro reconhece nas linhas 1-4 do quadro a seguir, e aqueles que um químico reconhece nas linhas 5-8. 
 

 
 
Um químico, familiarizado com as atividades culinárias, relacionaria as linhas 
a) 1 e 7, porque o aroma da carne se deve, principalmente, aos hidrocarbonetos aromáticos. 
b) 3 e 5, porque a infusão facilita a extração de componentes importantes do chá. 
c) 4 e 6, porque os carboidratos são constituintes importantes do óleo comestível. 
d) 2 e 8, porque a proteína é um tipo especial de açúcar. 
 
Questão 25) As empresas que fabricam produtos de limpeza têm se preocupado cada vez mais com a 
satisfação do consumidor e a preservação dos materiais que estão sujeitos ao processo de limpeza. No caso 
do vestuário, é muito comum encontrarmos a recomendação para fazer o teste da firmeza das cores para 
garantir que a roupa não será danificada no processo de lavagem. Esse teste consiste em molhar uma 
pequena parte da roupa e colocá-la sobre uma superfície plana; em seguida, coloca-se um pano branco de 
algodão sobre sua superfície e passa-se com um ferro bem quente. Se o pano branco ficar manchado, 
sugere-se que essa roupa deve ser lavada separadamente, pois durante esse teste ocorreu um processo de 
 
a) fusão do corante, e o ferro quente é utilizado para aumentar a pressão sobre o tecido. 
b) liquefação do corante, e o ferro quente é utilizado para acelerar o processo. 
c) condensação do corante, e o ferro quente é utilizado para ajudar a sua transferência para o pano branco. 
d) dissolução do corante, e o ferro quente é utilizado para acelerar o processo. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 26   Leia o texto e examine a tabela. 
 
O ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o Universo e para 
a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação noturna, impactou diretamente a qualidade 
de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se 
deve ao aquecimento de seu filamento de tungstênio provocado pela passagem de corrente elétrica, 
envolvendo temperaturas ao redor de 3 000 ºC. 
 
Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentadas na tabela. 
 

 
 
Questão 26) A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a propriedade que justifica 
adequadamente o uso do tungstênio em lâmpadas incandescentes é: 
a) apresentar alta densidade. 
b) apresentar alta eletronegatividade. 
c) ser um elemento inerte. 
d) apresentar alto ponto de fusão. 
e) ser um metal de transição. 
 
Questão 27) Um estudante de química necessitou fazer uma filtração, a vácuo, de uma mistura de sulfato de 
cobre pentahidratado e hidróxido de sódio. Para atingir seu objetivo, utilizou alguns equipamentos entre os 
quais estava um 
a) condensador.  b) kitassato.  c) balão volumétrico.  d) funil analítico. 
 
Questão 28) O abastecimento de água potável para o uso humano é um problema em muitos países. Para 
suprir essa demanda, surge a necessidade de utilização de fontes alternativas para produção de água 
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potável, a partir de água salgada e salobra, fazendo o uso das técnicas de dessalinização. Estas podem ser 
realizadas por meio de tecnologias de membranas ou por processos térmicos. Na figura está esquematizado 
um dessalinizador de água do mar baseado no aquecimento da água pela energia solar. 

 
 
a) Dê o nome do processo de separação que ocorre no dessalinizador representado na figura. Descreva o 
processo de separação. 
b) Compare as propriedades de pressão de vapor e de temperatura de ebulição da água do mar com as 
respectivas propriedades da água purificada. Justifique sua resposta. 
 
Questão 29) O óleo de cozinha usado não deve ser descartado na pia, pois causa poluição das águas e 
prejudica a vida aquática. Em Florianópolis, a coleta seletiva de lixo recolhe o óleo usado armazenado em 
garrafas PET e encaminha para unidades de reciclagem. Nessas unidades, ele é purificado para retirar água 
e outras impurezas para poder, então, ser reutilizado na fabricação de sabão e biocombustíveis.  
 
Considerando essas informações e os processos de separação de misturas, é CORRETO afirmar: 
 
a) Óleo e água formam uma mistura homogênea. 
b) Para separar o óleo de cozinha de impurezas sólidas e água, podem ser usadas, respectivamente, a 
filtração e a decantação. 
c) O óleo é uma substância mais densa que a água. 
d) A filtração é um método usado para separar a água do óleo. 
e) Óleo é uma substância composta e água é uma substância simples. 
 
Questão 30) O uso de um aspirador de pó para retirar a poeira que se acumula nas diversas superfícies, 
baseia-se no processo de separação de misturas denominado 
a) levigação.  b) sublimação. c) decantação.  d) filtração.  e) catação. 
 

GABARITO: 
 
1) Gab: E 2) Gab: B 3) Gab: A 4) Gab: A 5) Gab: C 6) Gab: D 7) Gab: A 8) Gab: A 9) Gab: D 10) Gab: C 11) 
Gab: E 12) Gab: 06 13) Gab: C 14) Gab: D 15) Gab: D 16) Gab: E 17) Gab: D 18) Gab: E 19) Gab: B 20) 
Gab: E 21) Gab: D 22) Gab: A 23) Gab: B 24) Gab: B 25) Gab: D 26) Gab: D 27) Gab: B 28) Gab:  
a) Destilação simples. A água do mar é uma solução com alta concentração salina e imprópria para consumo 
direto. Nesta purificação, a energia solar vaporiza apenas a água da mistura, a qual é condensada na 
superfície do vidro e recolhida na calha. 
b) A pressão de vapor da água diminui com o aumento da concentração de partículas dispersas contidas na 
água do mar. 
A temperatura de ebulição aumenta com a concentração de partículas dispersas. Assim, a água do mar 
possui menor pressão de vapor e maior temperatura de ebulição em relação à água purificada. 
29) Gab: B 30) Gab: D 
 

 
 
 

Aula 02- Constituição da Matéria/Atomística 
 

1. Raízes Históricas: 
 

Empédocles, Grécia século V a.C., matéria formada por 4 elementos: água terra, fogo e ar. 
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