
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. (Ufrgs 2019)  A água é uma das raras 
substâncias que se pode encontrar, na natureza, 
em três estados de agregação. 
 

O quadro abaixo mostra algumas características 
dos diferentes estados de agregação da matéria. 
 

Propriedade Sólido Líquido Gasoso 

Fluidez 
Não 
fluido 

Fluido I 

Mobilidade 
molecular 

Quase 
nula 

II Grande 

Forças de 
interação 

Fortes III Fracas 

 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do quadro acima, 
indicadas com I, II e III, respectivamente.  
a) Não fluido – Pequena – Moderadamente 

fortes    
b) Não fluido – Grande – Fracas    
c) Fluido – Pequena – Moderadamente fortes    
d) Fluido – Grande – Fracas    
e) Fluido – Quase nula – Muito fortes    
  
2. (G1 - ifce 2019)  Diversos metais estão 
presentes naturalmente na composição básica 
de plantas e animais como o homem, sendo 
considerados essenciais. Entretanto, alguns 
metais como o chumbo, cádmio e mercúrio 
podem apresentar elevada toxicidade. São 
características geralmente atribuídas aos metais  
 

a) possibilidade de apresentação nos três 
estados físicos: sólido, líquido e gasoso em 
temperatura ambiente.     

b) baixo ponto de fusão e alto ponto de ebulição.     
c) estabelecimento de ligações covalentes com 

ametais.     
d) altas condutibilidades térmica e elétrica.     
e) formação de íons de carga negativa, os 

ânions, pelos metais.    

3. (Fuvest 2019)  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. 
 

 
 

O efeito de humor causado na associação do 
título com as fotos baseia-se no fato de que 
líquidos 
 

Note e adote: 
Considere temperatura e pressão ambientes.  
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.     

  
4. (G1 - ifce 2019)  Os diversos compostos 
químicos apresentam uma série de propriedades 
que podem, de certo modo, fazer a distinção dos 
diferentes materiais usados no mundo da 
química. As propriedades da matéria dividem-se 
em geral, específica e funcional. Das três, 
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somente as específicas são empregadas para 
identificar cada tipo de substância 
individualmente.  
 

Abaixo são fornecidas algumas propriedades da 
matéria:  
 

1. calor específico 
2. massa 
3. extensão 
4. ponto de ebulição 
5. coeficiente de solubilidade  
 

As opções que contêm propriedades que 
poderiam diferenciar uma substância de outra 
são   
a) 1 e 3.     
b) 1 e 5.     
c) 2 e 4.     
d) 3 e 4.     
e) 3 e 5.     
  
5. (G1 - utfpr 2016)  Uma nova tecnologia usada 
recentemente em telas de TV e celulares com 
base em painéis LCD vem despertando grande 
interesse da área de tecnologia. Os “pontos 
quânticos” garantem melhor qualidade de cor 
segundo alguns especialistas. A produção de 
pontos quânticos usa partículas de um 
semicondutor, tais como cádmio e índio. 
Dependendo da forma como são “construídos” 
os pontos quânticos também são usados InAs,  

GaAs, 2 3A O ,  3 4Si Na ,  A  e Au.   
 

(Adaptado de Chiquito, A. J. Rev. Bras. Ensino 
Fís. 23, (2001), 159-167). 
 
Sobre as substâncias químicas citadas no texto, 
assinale a alternativa correta.  
a) 3 4Si Na  é uma substância pura simples.    

b) O Arsenieto de gálio é formado por um átomo 
de In  e um átomo de As.     

c) A  e Au  representam substâncias simples.    
d) Através da dissolução em água, à temperatura 

ambiente, o 2 3A O  se dissocia em alumínio e 

oxigênio.    
e) Entre as substâncias citadas no texto, o 

3 4Si Na  apresenta a maior variedade de 

átomos.     
  

6. (Ufsc 2018)  Em relação às proposições 
abaixo, é correto afirmar que:  
01) um alpinista no topo do Morro do Cambirela 

precisará de mais energia para ferver a água 
contida em uma chaleira do que um turista 
que estiver nas areias da Praia de Jurerê, 
considerando-se volumes iguais de água.    

02) a água para cozimento do macarrão, se já 
estiver adicionada de sal de cozinha, entra 
em ebulição em uma temperatura maior do 
que a água pura.    

04) ao temperar com azeite de oliva uma salada 
com folhas úmidas pelo processo de 
lavagem, forma-se uma mistura homogênea 
entre a água retida na superfície das folhas e 
o azeite.    

08) a combustão de gasolina em um motor de 
automóvel é um fenômeno químico que 
representa uma reação exotérmica.    

16) o derretimento de uma barra de chocolate 
em um dia quente de verão é exemplo de 
uma transformação química.    

32) em um mesmo dia e sob as mesmas 
condições de temperatura e pressão 
ambientes, a água potável de um reservatório 
aberto evapora a uma taxa maior do que a 
água do mar na Praia dos Ingleses.    

64) o odor característico do vinagre sentido ao 
se temperar uma salada é decorrente da 
transformação química sofrida pelas 
moléculas de ácido acético, que passam do 
estado líquido ao estado gasoso.    

  
7. (Enem PPL 2017)  A bauxita, composta por 
cerca de 50%  de 2 3A O ,  é o mais importante 

minério de alumínio. As seguintes etapas são 
necessárias para a obtenção de alumínio 
metálico: 
 

1. A dissolução do 2 3(s)A O  é realizada em 

solução de (aq)NaOH  a 175 C,  levando à 

formação da espécie solúvel 4(aq)NaA (OH) .  

2. Com o resfriamento da parte solúvel, ocorre a 
precipitação do 3(s)A (OH) .  

3. Quando o 3(s)A (OH)  é aquecido a 1.050 C,  

ele se decompõe em 2 3(s)A O  e 2H O.  



4. 2 3(s)A O  é transferido para uma cuba 

eletrolítica e fundido em alta temperatura com 
auxílio de um fundente. 

5. Através da passagem de corrente elétrica 
entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-
se o alumínio reduzido no cátodo. 

 
As etapas 1, 3 e 5 referem-se, respectivamente, 
a fenômenos  
a) Químico, físico e físico.     
b) Físico, físico e químico.    
c) Físico, químico e físico.    
d) Químico, físico e químico.    
e) Químico, químico e químico.    
  
8. (Ufsc 2020)  É possível fazer refrigerante 
em casa? 
 

Sim. E é fácil! A base da receita costuma 
misturar suco de frutas (para dar o sabor), gelo, 
açúcar (sacarose) e água com gás 2(CO ),  para 

gerar a efervescência. Com isso, o refrigerante 
estará pronto para consumo. 
 

Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/e-
possivel-fazer-refrigerante-em-casa. [Adaptado]. Acesso em: 
11 set. 2019. 

 
Sobre o assunto, é correto afirmar que:  
01) o refrigerante, conforme descrito no 

enunciado, consiste em um exemplo de 
mistura heterogênea.    

02) após a fusão do gelo com o consequente 
aumento da temperatura, o 2CO  do 

refrigerante tenderá a se separar da mistura, 
pois sua solubilidade na água diminuirá.     

04) água, gás 2(CO ),  gelo e açúcar são quatro 

componentes quimicamente distintos do 
refrigerante.    

08) o refrigerante pode ser considerado uma 
solução eletrolítica, já que o 2CO  é um 

eletrólito forte e libera seus íons constituintes 
na solução.     

16) a sacarose, por ser um sal, promove um 
aumento na temperatura do refrigerante 
imediatamente após ser adicionado à 
mistura.    

32) se açúcar for adicionado ao refrigerante em 
quantidade que produza uma solução 

insaturada, ele constituirá uma fase sólida do 
sistema, caracterizando a mistura como 
homogênea.     

64) o gelo, ao ser adicionado à mistura que 
compõe o refrigerante, decanta-se por ser 
mais denso que a água líquida.     

  
9. (Enem PPL 2019)  Um laudo de análise de 
laboratório apontou que amostras de leite de 
uma usina de beneficiamento estavam em 
desacordo com os padrões estabelecidos pela 
legislação. Foi observado que a concentração de 
sacarose era maior do que a permitida. 
 
Qual teste listado permite detectar a 
irregularidade descrita?  
a) Medida da turbidez.    
b) Determinação da cor.    
c) Determinação do pH.    
d) Medida da densidade.    
e) Medida da condutividade.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Utilize as informações abaixo para responder 
à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Canudinhos de plástico estão com os dias 
contados no Rio de Janeiro 
 
A Câmara de Vereadores aprovou projeto de lei 
que obriga os estabelecimentos da cidade a 
usarem canudinhos de papel biodegradável ou 
de material reutilizável, como metais e vidro 
borossilicato. 
Adaptado de g1.globo.com, 08/06/2018.  
 
10. (Uerj 2019)  Um canudo de plástico e outro 
de vidro borossilicato possuem mesmo volume e 
densidades de 30,90 g cm  e 32,25 g cm ,  

respectivamente. 
 

A razão entre as massas do canudo de plástico e 
do canudo de vidro corresponde a:  
a) 1,2     

b) 0,8     

c) 0,4     

d) 0,2     

  



11. (Uepg 2016)  De acordo com os valores dos 
pontos de fusão e ebulição das substâncias 
apresentadas na tabela (em C  e ao nível do 
mar), assinale o que for correto. 
 

Substância Ponto de 
fusão 

Ponto de 
ebulição 

tungstênio 3.422  5.555  
ferro 1.538  2.861  
ouro 1.064  2.856  
naftaleno 80  218  
água 0  100  
etanol 114  78  
oxigênio 219  183  

  

01) À temperatura ambiente (25 C),  somente a 

água e o etanol são líquidos.    
02) Na mesma temperatura em que a água é 

sólida, o naftaleno é gasoso.    
04) No freezer ( 18 C),   o etanol e o oxigênio 

estão, respectivamente, nos estados sólido e 
líquido.    

08) Um anel de ouro não derreteria se fosse 
atirado em ferro líquido.    

16) O filamento de tungstênio de uma lâmpada 
acesa não ultrapassa a temperatura de 
3.422 C.     

 
 

 
BOM TRABALHO!! 


