
 

 

 
01. O petróleo, uma das riquezas naturais do Rio Grande do Norte, é fonte de vários produtos cuja 

importância e aplicação tecnológica justificam seu valor comercial. Para que sejam utilizados no 
cotidiano, os componentes do petróleo devem ser separados numa refinaria. 
Esses componentes (gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, parafina, etc.) são 
misturas que apresentam ebulição dentro de determinadas faixas de temperatura. 

 
Considerando que essas faixas são diferenciadas, o método usado para separar os diversos 
componentes do petróleo é: 
a) destilação fracionada 
b) destilação simples  
c) reaquecimento 
d) craqueamento 

 
02. Líquido escuro formado por imenso número de compostos, encontrado na crosta terrestre, em geral sobre 

depósitos subterrâneos de água salgada, o que sugere a sua origem marinha. Trata-se: 
a) calcário 
b) petróleo 
c) gasolina  
d) xisto betuminoso  
e) álcool 

 
03. O GLP (gás liquefeito de petróleo) é uma fração de destilação constituída essencialmente de: 

a) metano 
b) propano e butano 
c) hexanos 
d) metano, etano e propano 
e) hidrocarbonetos parafínicos com até dez carbonos na molécula. 

 
04. Os combustíveis são propulsores energéticos usados nos mais diversos setores, sobretudo no setor 

automotivo. Faça a associação correta. 
(   ) Gasolina 
(   ) Hidrogênio 
(   ) Petróleo 
(   ) Hulha 
(   ) Metanol 
 
1. Combustível que, durante a queima, não libera substâncias nocivas à saúde do homem. 
2. Variedade de carvão natural ou mineral, resultante da fossilização da madeira em ausência de ar. 
3. Líquido viscoso e escuro, constituído por uma mistura extremamente complexa de milhares de 

compostos orgânicos. 
4. Combustível de alta toxicidade, cuja combustão produz chama incolor, tornando-se muito perigoso. 
5. Fração mais importante do petróleo; não é possível representar sua fórmula molecular. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência de números correta: 
a) 5, 4, 1, 2, 4 
b) 1, 5, 4, 2, 3 
c) 4, 3, 1, 5, 2 
d) 1, 2, 3, 4, 5 
e) 5, 1, 3, 2, 4 

 
05. O processo de fracionamento do petróleo é denominado de: 

a) destilação 
b) filtração 
c) precipitação 
d) decantação 
e) decomposição 
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06. O principal produto de aproveitamento tecnológico da reação da gasolina com o ar, em um motor de 
combustão interna, é: 
a) a energia luminosa proveniente da reação química de combustão; 
b) a energia térmica liberada na reação química de combustão; 
c) os produtos químicos gerados durante a reação química de combustão;. 
d) a expansão de volume que ocorre com a reação química de combustão; 
e) o monóxido de carbono que é convertido em gás carbônico pelo catalisador. 

 
07) A gasolina, que é uma mistura _________ , por combustão incompleta, produz, como principais produtos, 

_________ , ________ e _________.  
 

A alternativa que contém os termos que preenchem corretamente as lacunas é: 
a) de hidrocarbonetos, O2, H2O e CO2. 
b) de óleos, CO, O2 e H2O. 
c) heterogênea, CO, H2O e CO2. 
d) homogênea, C, CO e H2O. 
e) de álcoois, H2, CO2 e H2O. 

 
08. Qual das opções abaixo apresenta o material com maior concentração de carbono? 

a) Negro de fumo.          
b) Carvão.         
c) Alcatrão.         
d) Piche.                   
e) Óleo diesel. 

 
09. O diesel, combustível extraído do petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias longas de 

composição aproximada de C13 a C17, cujo uso provoca vários problemas ambientais, dentre eles, a 
emissão de partículas de carvão causada pela sua queima incompleta, a intensificação do efeito estufa e a 
emissão de dióxido de enxofre. 
No Brasil, as pesquisas de produção do biodiesel, combustível produzido a partir de óleos vegetais de 
mamona, soja, girassol, babaçu, dendê, pequi, entre outras oleaginosas, têm se intensificado, visando 
aproveitar o potencial agrícola nacional.  
O biodiesel, além de ser obtido de fonte renovável, pode ser utilizado em motores a diesel sem nenhuma 
modificação. Diferentemente do diesel, o biodiesel emite menos partículas de carvão e não emite dióxido 
de enxofre. 

 
Sobre o assunto tratado no texto, analise as afirmativas. 
I. O uso de combustível fóssil aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. 
II. O uso sustentável de combustível produzido por plantas oleaginosas altera o ciclo do carbono. 
III. A fotossíntese é o processo que incorpora carbono à matéria orgânica. 
IV. A combustão é um processo que libera CO2 na atmosfera. 

 
Estão corretas as afirmativas 
a) I, II e IV, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV. 
e) I, III e IV, apenas. 

 
10. Além dos hidrocarbonetos, o petróleo contém, em pequenas quantidades, elementos prejudiciais que o 

torna impuro. Um desses é considerado a pior impureza e quando presente nos combustíveis ele os torna 
corrosivos, causa mau cheiro aos produtos da queima, atrapalha o funcionamento do motor e é um dos 
responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida.  

 
Assinale a alternativa que corresponde a esse elemento: 
a) Fósforo 
b) Potássio 
c) Enxofre 
d) Cloro 
e) Magnésio 

 


