
 

 

 
TM 11 - 6º ANO - GUSTAVO - QUÍMICA 

 
01. Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo 

tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação 
denominamos: 
a) filtração   
b) sedimentação   
c) sifonação 
d) centrifugação  
e) cristalização 

 
02. Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, “duas de cada três pessoas viverão 

situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto”. 
Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, 
seria 
a) desenvolver processos de reutilização da água. 
b) explorar leitos de água subterrânea. 
c) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. 
d) captar águas pluviais. 
e) importar água doce de outros estados. 

 
03. Considerando os custos e a importância da preservação dos recursos hídricos, uma indústria decidiu 

purificar parte da água que consome para reutilizá-la no processo industrial.  
De uma perspectiva econômica e ambiental, a iniciativa é importante porque esse processo  
a) permite que toda água seja devolvida limpa aos mananciais.  
b) diminui a quantidade de água adquirida e comprometida pelo uso industrial.  
c) reduz o prejuízo ambiental, aumentando o consumo de água.  
d) torna menor a evaporação da água e mantém o ciclo hidrológico inalterado.  
e) recupera o rio onde são lançadas as águas utilizadas.  

 
04. Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de 

cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as 
partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, 
que vão se depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que 
fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque. 
Um processo de separação ao qual o texto faz referência é a 
a) levigação. 
b) filtração. 
c) decantação. 
d) dissolução fracionada. 

 
05. Em uma estação de tratamento, a água passa por diversos processos para tornar-se potável. Um deles 

consiste na retirada de coloides, substâncias muito dispersivas que precisam ser neutralizadas 
eletricamente para constituírem precipitados que são agrupados em flocos. Para tanto, em uma das etapas, 
adiciona-se óxido de cálcio e sulfato de alumínio à água, segundo a equação: 

 
Al2(SO4)3 (aq) + 3 Ca(OH)2 (aq)     2 Al (OH)3 (s) + 3 CaSO4 (aq) 

 
A etapa do tratamento da água em que ocorre essa reação é denominada 
a) coagulação. 
b) decantação. 
c) filtração. 
d) destilação. 
e) esterilização. 
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06. Antes de chegar às nossas torneiras, a água que consumimos segue um longo trajeto e passa por várias 
etapas de tratamento. É um conjunto de processos químicos e físicos que evitam qualquer tipo de 
contaminação e transmissão de doenças. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta dessas 
etapas no tratamento da água.  
a) Coagulação, decantação, filtração, floculação, desinfecção e fluoretação.  
b) Floculação, coagulação, filtração, decantação, fluoretação e desinfecção.  
c) Desinfecção, decantação, filtração, coagulação, floculação e fluoretação.  
d) Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação.  

 
 


