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Questões 
Questão 1 (Frente A): 

Explique o que é um sistema. 
 

Questão 2 (Frente A): 
Explique a diferença entre um sistema e uma mistura. 
 

 
Questão 3 (Frente A): 

Classifique os sistemas abaixo quanto ao número de fases: 
a) Água e gelo. 
b) Água e pouco sal. 

c) Água e óleo. 
d) Fumaça 

 
Questão 4 (Frente A): 
Explique o que é um sistema fechado. 

 
Questão 5 (Frente A): 

Explique o que é um isolado. 
 
Questão 6 (Frente A): 

Explique o que é um sistema aberto. 
 

Questão 7 (Frente A): 
Explique o que é a vizinhança de um sistema. 
 

Questão 8 (Frente A): 
Explique o que é o universo (considerando sistema, vizinhança e universo). 

 
Questão 9 (Frente A): 

Classifique os sistemas a seguir quanto às trocas de matéria e energia: 
 
a) Garrafa térmica com água e gelo. 

b) Forno assando um bolo. 
c) Lâmpada incandescente em funcionamento. 

 
Questão 10 (Frente A): 
Quais são as principais características de um gráfico de aquecimento de uma substância pura? 

 
Questão 11 (Frente B): 

Escreva a reação de combustão completa do gás propano (C3H8) 
 
Questão 12 (Frente B): 

Escreva a reação de combustão incompleta do metano (CH4), sabendo que um dos produtos é 
conhecido como carbono elementar. 

 
Questão 13 (Frente B): 
Escreva a reação de combustão incompleta do octano (C8H18), sabendo que um dos produtos é 

um gás tóxico. 
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Questão 14 (Frente B):   
Explique como é favorecida uma combustão incompleta. 

 
Questão 15 (Frente B): 

O etanol é um combustível renovável que pode ser representado pela fórmula C2H6O. Sabendo 
que um carro com o motor bem regulado irá realizar a combustão completa do etanol, escreva 

a combustão completa do combustível citado e balanceie a reação. 
 
Questão 16 (Frente B):  

Balanceie a reação abaixo: 
Al(OH)3 + H2SO4 → H2O + Al2(SO4)3 

 
Questão 17 (Frente B): 
Balanceie a reação referente ao metabolismo da glicose. 

C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O 
 

Questão 18 (Frente B): 
Qual o nome dado à lei de Lavoisier? 
 

Questão 19 (Frente B): 
Escreva o enunciado da lei de Lavoisier. 

 
Questão 20 (Frente B): 
Escreva o enunciado da lei de Proust. 


