
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Fabiano 
 
01. Em uma república estudantil, os estudantes deixaram todo o óleo vegetal que seria usado para cozinhar 

cair em uma vasilha com sal de cozinha (NaCl). Considerando as propriedades dos materiais, como 
solubilidade e densidade, PROPONHA uma sequência de procedimentos para recuperar o óleo e o sal, 
deixando-os novamente em condições de uso. 

 
02. Uma mistura sólida é constituída de cloreto de prata (AgCl), cloreto de sódio (NaCl) e cloreto de chumbo 

(PbCl2). A solubilidade desses sais em água está resumida na tabela abaixo: 
Sal Água fria Água quente 

AgCl Insolúvel Insolúvel 
NaCl Solúvel Solúvel 
PbCl2 Insolúvel Solúvel 

 
Baseando-se nesses dados de solubilidade, ESQUEMATIZE uma separação desses três sais que 
constituem a mistura. 

 
03. (UFMG) Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. 

Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, no caso, está em contato com o corpo 
humano. 
Essa sensação de frio explica-se CORRETAMENTE pelo fato de que a evaporação da água 
a) é um processo endotérmico e cede calor ao corpo. 
b) é um processo endotérmico e retira calor do corpo. 
c) é um processo exotérmico e cede calor ao corpo. 
d) é um processo exotérmico e retira calor do corpo. 

 
04. (UFMG) A dissolução de cloreto de sódio sólido em água foi experimentalmente investigada, utilizando-se 

dois tubos de ensaio, um contendo cloreto de sódio sólido e o outro, água pura, ambos à temperatura 
ambiente. A água foi transferida para o tubo que continha o cloreto de sódio. Logo após a mistura, a 
temperatura da solução formada decresceu pouco a pouco. 
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que 
a) a entalpia da solução é maior que a entalpia do sal e da água separados. 
b) o resfriamento do sistema é causado pela transferência de calor da água para o cloreto de sódio. 
c) o resfriamento do sistema é causado pela transferência de calor do cloreto de sódio para a água. 
d) o sistema libera calor para o ambiente durante a dissolução. 

 
05. (UFMG) O gás natural (metano) é um combustível utilizado, em usinas termelétricas, na geração de 

eletricidade, a partir da energia térmica liberada na combustão. 

 
Em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, está em fase de instalação uma termelétrica que 
deverá ter, aproximadamente, uma produção de 2,4 x 109 kJ/hora de energia elétrica. 
Considere que a energia térmica liberada na combustão do metano é completamente convertida em 
energia elétrica. Nesse caso, a massa de CO2 lançada na atmosfera será, aproximadamente, igual a 
a) 3 toneladas/hora. 
b) 18 toneladas/hora. 
c) 48 toneladas/hora. 
d) 132 toneladas/hora. 

 
06. (UFMG) Uma certa quantidade de água é colocada em um congelador, cuja temperatura é de .20°C. Após 

estar formado e em equilíbrio térmico com o congelador, o gelo é transferido para outro congelador, cuja 
temperatura é de . 5°C.  
Considerando-se essa situação, é CORRETO afirmar que, do momento em que é transferido para o 
segundo congelador até atingir o equilíbrio térmico no novo ambiente, o gelo 
a) se funde. 
b) transfere calor para o congelador. 
c) se aquece. 
d) permanece na mesma temperatura inicial. 
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07. (UFMG) Na produção caseira de pães, usando-se fermento, é comum colocar-se uma bolinha de massa em 
um copo com água. Inicialmente, a bolinha afunda na água e, decorrido algum tempo, ela flutua, indicando 
o momento de assar os pães. 
Considerando-se o fenômeno descrito, é CORRETO afirmar que a bolinha flutua porque ela 
A) fica cheia de água. 
B) se dissolve parcialmente na água. 
C) se torna menos densa que a água. 
D) tem sua massa diminuída. 

 
08. (UFMG)  A análise elementar de um hidrocarboneto X pode ser feita por meio da reação de oxidação, 

conforme a equação: 

 
Assim sendo, é CORRETO afirmar que, para o hidrocarboneto X, a proporção entre átomos de carbono e 
átomos de hidrogênio, nessa ordem, é de 
a) 1 : 1. 
b) 1 : 2. 
c) 1 : 3. 
d) 2 : 3. 

 
09. (UFMG) Um balão de borracha, como os usados em festas de aniversário, foi conectado a um tubo de 

ensaio, que foi submetido a aquecimento. Observou-se, então, que o balão aumentou de volume. 
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que o aquecimento 
a) diminui a densidade do gás presente no tubo. 
b) transfere todo o gás do tubo para o balão. 
c) aumenta o tamanho das moléculas de gás. 
d) aumenta a massa das moléculas de gás. 

 
10. (UFMG) O mercúrio, um metal líquido, é utilizado pelos garimpeiros para extrair ouro. Nesse caso, o 

mercúrio forma, com o ouro, uma mistura líquida homogênea, que pode ser separada, facilmente, da areia 
e da água. 
Para separar esses dois metais, minimizando os riscos ambientais, seria interessante que os garimpeiros 
utilizassem uma retorta, como representado, esquematicamente, nesta figura: 

 
Para tanto, a mistura é aquecida na retorta e, então, o mercúrio evapora-se e condensa-se no bico desse 
recipiente. 
Considerando-se essas informações, é INCORRETO afirmar que 
a) o ouro é mais volátil que o mercúrio. 
b) o mercúrio é destilado na retorta. 
c) o mercúrio se funde a uma temperatura menor que o ouro. 
d) o ouro se dissolve no mercúrio. 

 
11. (UFMG) À temperatura de 25°C, as reações de combustão do etanol e do hexano podem ser 

representadas por estas equações: 

 
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que a massa de etanol, C2H5OH, necessária para 
gerar a mesma quantidade de calor liberada na queima de 1 mol de hexano, C6H14, é de, 
aproximadamente, 
a) 138 g .   b) 46 g .   c) 86 g .   d) 258 g . 
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12, (UFMG) A queima de metano na presença de oxigênio pode produzir duas substâncias distintas que 
contêm carbono: 
• monóxido de carbono, produzido pela combustão incompleta do metano; e 
• dióxido de carbono. 
As equações químicas dessas reações são: 

 
Considerando-se essas reações, é CORRETO afirmar que 
a) ambas são exotérmicas e a quantidade de calor liberado em I é menor que em II. 
b) ambas são endotérmicas e a quantidade de calor absorvido em I é menor que em II. 
c) ambas são endotérmicas e a quantidade de calor absorvido em II é menor que em I . 
d) ambas são exotérmicas e a quantidade de calor liberado em II é menor que em I . 

 
13. (UFMG) A dose letal (DL50) – a quantidade de um pesticida capaz de matar 50% das cobaias que recebem 

essa dose – é expressa em miligramas do pesticida por quilograma de peso da cobaia. 
Este quadro apresenta os dados da solubilidade em água e da DL50 de três pesticidas: 

 
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que o pesticida com maior potencial de se 
espalhar no ambiente por ação das chuvas e aquele com maior toxicidade 
a) são, respectivamente, o DDT e o paration. 
b) é, em ambos os casos, o malation. 
c) são, respectivamente, o DDT e o malation. 
d) são, respectivamente, o malation e o paration. 

 
14. (UFMG) Sabe-se que, à temperatura ambiente, há, aproximadamente, o mesmo número de moléculas em 

19 mL de água pura e em 60 mL de etanol puro. Quando amostras desses dois líquidos, com esses 
volumes, são misturadas em uma proveta, observa-se que  
. a temperatura da mistura aumenta em relação à temperatura dos líquidos puros; 
. as bolhas que se formam, então, sobem até a superfície da mistura; e 
. a mistura tem um volume total menor que 79 mL. 
 
Considerando-se esse experimento e as observações dele decorrentes, é CORRETO afirmar que 
a) a mistura de água e etanol é um processo endotérmico. 
b) a densidade da mistura é maior do que seria se seu volume fosse igual a 79 mL. 
c) as bolhas evidenciam a ocorrência de uma reação química entre a água e o etanol. 
d) a massa de água e a massa de etanol nesse experimento são, aproximadamente, iguais. 

 
15. (UFMG) Dois recipientes abertos contêm: um, água pura (I) e, o outro, água salgada (II). Esses dois 

líquidos são aquecidos até a ebulição e, a partir desse momento, mede-se a temperatura do vapor 
desprendido. 
Considerando essas informações, assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa o comportamento 
da temperatura em função do tempo durante a ebulição. 

    


