1) Uma mistura contendo ácido benzóico, fluoreto de sódio,
amido e naftaleno, que se apresentam na forma sólida à
temperatura ambiente, foi entregue para um aluno. A
solubilidade dessas substâncias, em diferentes condições,
está apresentada na tabela abaixo:

Utilizando essas informações, o aluno adotou o seguinte
procedimento experimental para separar as quatro
substâncias:
I. Adicionou água a 70ºC e, imediatamente, realizou uma
filtração, obtendo a substância sólida A e a solução filtrada 1.
II. Esperou a solução filtrada 1 esfriar, a 25ºC, e realizou uma
nova filtração, obtendo um resíduo e a solução filtrada 2 que,
após evaporação, gerou a substância B.
III. Adicionou etanol ao resíduo do item II, obtendo a substância
sólida C e a solução filtrada 3.
IV. Separou a substância C por filtração e, após evaporação da
solução filtrada 3, obteve a substância sólida D.
As substâncias A, B, C e D encontradas pelo aluno são,
respectivamente,
a) naftaleno, fluoreto de sódio, amido e ácido benzóico.
b) naftaleno, amido, ácido benzóico e fluoreto de sódio.
c) ácido benzóico, fluoreto de sódio, amido e naftaleno.
d) ácido benzóico, fluoreto de sódio, naftaleno e amido.
e) fluoreto de sódio, naftaleno, ácido benzóico e amido
2) Quando a matéria sofre uma transformação qualquer, diz-se
que ela sofreu um fenômeno, que pode ser físico ou químico.
Nesse sentido, considere as seguintes transformações:
- derretimento das geleiras;
- degradação dos alimentos no organismo;
- ação de um medicamento no organismo;
- produção de energia solar.
Com relação a essas transformações, é correto afirmar:
a) Todas são fenômenos químicos.
b) Todas são fenômenos físicos.
c) O derretimento das geleiras e a degradação dos alimentos
no organismo são fenômenos químicos.
d) A ação de um medicamento no organismo e a produção de
energia solar são fenômenos físicos.
e) O derretimento das geleiras e a produção de energia solar
são fenômenos físicos.

3) Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos
de diferentes procedências, como os gerados em residências.
O aumento na produção de resíduos sólidos leva à
necessidade de se pensar em maneiras adequadas de
tratamento. No Brasil, 76% do lixo é disposto em lixões e
somente 24% tem como destino um tratamento adequado,
considerando os aterros sanitários, as usinas de compostagem
ou a incineração.
Comparando os tratamentos descritos, as usinas de
compostagem apresentam como vantagem serem o destino
a) que gera um produto passível de utilização na agricultura.
b) onde ocorre a eliminação da matéria orgânica presente no
lixo.
c) mais barato, pois não implica custos de tratamento nem
controle.
d) que possibilita o acesso de catadores, pela disposição do
lixo a céu aberto.
e) em que se podem utilizar áreas contaminadas com resíduos
de atividades de mineração.
4) A Lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
estabelece a distinção entre lixo reciclável e rejeito materiais
que não podem ser reaproveitados, e classifica os detritos em
doméstico, industrial, eletroeletrônico, dentre outros. A Lei
também proíbe a criação de lixões e determina que todas as
prefeituras do país deveriam construir, até 2014, aterros
sanitários ambientalmente sustentáveis em que só poderão ser
depositados
resíduos
sem
a
possibilidade
de
reaproveitamento.
Considerando-se as informações do texto e os aspectos
bioquímicos associados aos resíduos sólidos, é correto
destacar:
a) A decomposição de resíduos orgânicos sólidos, a céu
aberto, envolve a participação de micro-organismos
anaeróbicos.
b) A reciclagem de materiais sólidos, como o plástico e o
papel, contribui para a redução da extração de petróleo e de
madeira do ambiente.
c) Os aterros sanitários devem ser construídos em terrenos
arenosos, que evitam a contaminação da água subterrânea por
resíduos tóxicos.
d) A incineração de objetos fabricados com poli(cloreto de
vinila), PVC, diminui o volume de resíduos sólidos sem liberar
gases nocivos ao ambiente.
e) O descarte de pilhas e baterias usadas em aterros
sanitários é inócuo ao ambiente porque as substâncias
químicas nocivas são decompostas durante o funcionamento
desses equipamentos.
5) Ao iniciar as atividades, um piscicultor mandou analisar a
água dos criadouros e o resultado obtido para o teor de
oxigênio dissolvido foi de 7 mg/L. Após algum tempo, num
período de forte estiagem e muito calor, em um dos tanques
ocorreu uma alta mortandade de peixes, onde ele constatou
que a concentração do oxigênio dissolvido havia diminuído
para 0,8 mg/L e que a água estava contaminada por resíduos
provenientes da fossa de uma casa próxima, o que favoreceu
uma proliferação de micro-organismos.

Para sanar o problema, o piscicultor instalou nos tanques
bombas de aeração e um sistema de circulação constituído por
tubulações que permitiam que a água fosse submetida a
radiação de alta energia (ultravioleta-UV). Com isso o
piscicultor conseguiu equilibrar sua produção de peixes no
tanque afetado, e verificou que o teor de oxigênio dissolvido na
água havia voltado a níveis próximos aos anteriores.

7) O Ciclo da Água na natureza inclui transformações físicas,
a exemplo da evaporação, condensação e fusão, influenciadas
pelas condições ambientais do Planeta. Entretanto, a
quantidade total de água, que é essencial à vida, dissolve e
transporta muitas substâncias químicas, permanece
constante.
Considerando-se essas informações, é correto inferir:

Sobre o sucesso das medidas adotadas pode-se afirmar que

a) O granizo, formado por água no estado sólido, é
proveniente da condensação do vapor de água que compõe a
atmosfera.
b) O solo arenoso permite a infiltração de água da chuva
porque é constituído por substâncias químicas solúveis em
água.
c) O oxigênio utilizado pelos peixes na sua respiração é
originário da decomposição de moléculas de água que formam
lagos, rios e oceanos.
d) A fusão das geleiras, com o aumento da temperatura do
Planeta, implica a ruptura de ligações de hidrogênio entre as
moléculas de água.
e) A quantidade total de água no Planeta permanece
constante porque a água que evapora da superfície retorna
constantemente ao solo, sob a forma de chuva.

a) a luz UV agiu sobre o N2 do ar, levando à formação de N2O,
responsável pela destruição dos micro-organismos.
b) a luz UV resfriou a água e favoreceu a solubilização do O 2,
responsável pela destruição dos micro-organismos.
c) os micro-organismos anaeróbicos, causadores da queda do
teor de O2 dissolvido, foram destruídos quando da aeração.
d) o processo de aeração provocou o crescimento exponencial
dos micro-organismos aeróbicos que auxiliaram na reposição
do O2 no tanque.
e) houve um aumento do O2 dissolvido na água devido ao
processo de aeração e houve redução dos micro-organismos
aeróbicos por ação da luz UV.
6) O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito ao
estoque de água doce. Estima-se em 1.400.000 km 3 o volume
total de água na Terra, sendo cerca de 35.000 km 3 de água
doce. Desses 35.000 km 3, o Brasil possui 12%. Em alguns
países, no entanto, a água doce tem que ser obtida pelo uso
de metodologias complexas e caras. Uma proposta recente
sugere a utilização de energia geotérmica (fluido geotérmico)
para a obtenção de água dessalinizada a partir da água
salgada. O esquema abaixo, em que as setas indicam o
sentido dos fluxos, resume a metodologia a ser empregada.

Considerando-se as informações do texto e o conhecimento
químico, pode-se afirmar que, nesse processo, o fluido
geotérmico entra em
a) C e sai em E e a água salina entra em A, enquanto em B
sai a água dessalinizada e em D sai uma água mais salgada.
b) A e sai em B e a água salina entra em C, enquanto em D
sai a água dessalinizada e em E sai uma água mais salgada.
c) C e sai em D e a água salina entra em A, enquanto em E
sai a água dessalinizada e em B sai uma água mais salgada.
d) A e sai em B e a água salina entra em C, enquanto em E
sai a água dessalinizada e em D sai uma água mais salgada.

8) Muitos problemas sociais e ambientais têm-se tornado
motivo de piadas e alvo de charges em jornais e revistas. Um
exemplo deste tipo está mostrado nas figuras abaixo.

Levando em conta as informações abstraídas das figuras,
depreende-se que as charges remetem a um problema
recorrente de contaminação de
a) leite, sendo que a figura da esquerda diz respeito ao acerto
da acidez, e a da direita diz respeito à eliminação de
microrganismos.
b) leite, sendo que a figura da esquerda diz respeito à
eliminação de microrganismos, e a da direita diz respeito ao
acerto da acidez.
c) dois produtos, por leite, sendo que a figura da esquerda diz
respeito à contaminação de hidróxido de sódio, e a da direita
diz respeito à contaminação de peróxido de hidrogênio.
d) hidróxido de sódio, por leite, na figura da esquerda, e a figura
da direita não diz respeito à contaminação de nenhum produto.

9) Se tentarmos filtrar água barrenta, verificamos que
algumas partículas são tão finas que atravessam o filtro.
Por esse motivo, nas estações de tratamento de água,
adiciona-se sulfato de alumínio à água e, em seguida,
adiciona-se, pouco a pouco, hidróxido de cálcio, de tal
forma
que
ocorra
uma
desestabilização
das
micropartículas em suspensão presentes na água bruta
que, seguido de um processo de agitação lento,
promoverá a formação de partículas maiores
denominadas flocos, que são facilmente sedimentáveis. A
partir desse ponto, podemos separar “água limpa” por
a) floculação.
b) filtração.
c) destilação simples.
d) destilação fracionada.
e) evaporação do precipitado.
10) Propelente é um fluido capaz de exercer uma pressão
quando contido em um recipiente fechado à temperatura
ambiente, fornecendo energia capaz de expelir o
conteúdo do recipiente, influenciando a forma, seja:
espuma, névoa etc., pela qual o produto é descarregado.
Os mais utilizados na indústria de aerossóis são os
hidrocarbonetos, que consistem em misturas de gases
liquefeitos de butano, isobutano e propano, derivados de
petróleo. Esses hidrocarbonetos são asfixiantes simples,
ao deslocarem o oxigênio do ar, e podem ocasionar
diferentes estágios de hipóxia (baixo teor de oxigênio). Em
relação à epiderme, o contato com o líquido provoca
queimaduras por congelamento cuja intensidade varia de
acordo com o tempo e quantidade de exposição,
provocando dor, inchaço, irritação e inflamação de
tecidos.
A escolha desses compostos como propelentes deve-se
à
a) facilidade de reagir com oxigênio.
b) decomposição em CO2 e água.
c) elevada capacidade de polimerização.
d) elevada reatividade química.
e) baixa reatividade química.

