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Professor:  TOSTES
EXERCÍCIOS DE REVISÃO – 1C 

FRENTE A
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EX 1) Esta questão apresenta três afirmativas que podem

estar corretas ou incorretas. Responda-as, obedecendo ao

seguinte código:

O conteúdo do recipiente acima representa um sistema:

I) formado por substância pura.

II) constituído por uma única substância.

III) trifásico.

a) Somente a afirmativa I é correta.

b) Somente a afirmativa II é correta.

c) Somente a afirmativa III é correta.

d) Somente as afirmativas I e II são corretas.

e) As afirmativas I, II e III são corretas.

RESOLUÇÃO :          LETRA  c
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EX 2) A água mineral filtrada (sem gás) é:

a) uma substância pura.

b) uma mistura heterogênea.

c) uma mistura homogênea.

d) uma substância composta.

e) um elemento.

RESOLUÇÃO :          LETRA c
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EX 3) Um recipiente “A” contém um líquido incolor que, após

aquecimento até secura, deixa um resíduo branco. Um

recipiente “B” contém uma substância líquida azulada

transparente e uma substância escura depositada. A

substância líquida contida no recipiente “B” foi transferida

para um recipiente “C”, que, após aquecimento, deixa um

resíduo azulado. Assinale a alternativa que classifica

corretamente os sistemas “A”, “B” e “C”, respectivamente:

a) mistura homogênea, mistura heterogênea e mistura

homogênea;

b) mistura heterogênea, mistura heterogênea e mistura

homogênea;

c) solução, solução composta binária e mistura homogênea;

d) mistura heterogênea, mistura heterogênea e mistura

heterogênea;

e) mistura homogênea, solução e mistura heterogênea.

RESOLUÇÃO : LETRA a
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EX 4)

RESOLUÇÃO: 

a) 2 FASES e 2 COMPONENTES

b) 1 FASE e 2 COMPONENTES

c) 3 FASES e 3 COMPONENTES

d) 3 FASES e 3 COMPONENTES

e) 1 FASE e 2 COMPONENTES

f) 2 FASES e 2 COMPONENTES

e) 1 FASE e 2 COMPONENTES

f) 1 FASE e 2 COMPONENTES
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EX 5) A reciclagem consiste no reaproveitamento de materiais

para a produção de um novo objeto. Esse processo tem se

mostrado uma necessidade real para a preservação ambiental,

uma vez que diminui a exploração de recursos naturais. Associe

as duas colunas, relacionando o objeto ao respectivo recurso

natural que será preservado com a sua reciclagem.

Objeto: Recurso natural preservado:

1. Pneu usado.                                   ( ) Vegetação.

2. Caderno velho.                                 ( ) Areia.

3. Vidro quebrado.                                ( ) Alumínio.

4. Lata de refrigerante.                         ( ) Petróleo.

A sequência correta dessa associação de cima para baixo, é:

A) 1, 3, 4, 2

B) 2, 3, 4, 1

C) 2, 4, 3, 1

D) 4, 2,1, 3

RESOLUÇÃO : LETRA    B
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EX 6) O plástico é um dos materiais mais utilizados pela

sociedade. Consequentemente, é um dos maiores

poluentes do ambiente, fazendo-se necessárias medidas

urgentes do controle de seu uso.

São iniciativas que ajudam a diminuir a poluição ambiental

provocada pelo uso de plásticos:

I. Aumentar a queima do lixo plástico.

II. Reduzir o consumo de embalagens plásticas.

III. Desenvolver tecnologias de plásticos biodegradáveis.

Estão corretas as iniciativas:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

RESOLUÇÃO :     LETRA  C
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EX 7) O mundo moderno requer a utilização de quantidades cada vez

maiores de energia. O fornecimento dessa energia provém da matéria

de origem vegetal ou animal, decomposta ou queimada, denominada

biomassa. O movimento das sofisticadas máquinas depende da energia

proveniente de combustíveis, os quais, muitas vezes, acabam por poluir

o ambiente.

Há, entretanto, uma boa maneira de se aproveitar a biomassa,

produzindo-se um ótimo combustível de cuja queima resultam produtos

não tóxicos.

Esse combustível formado em aterros sanitários é denominado:

A) álcool.

B) gasolina.

C) metano.

D) oxigênio.

RESOLUÇÃO:

LETRA C
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EX 8) A ação que melhor representa o aproveitamento do lixo é:

A) economizar água.

B) realizar a coleta seletiva para reciclagem.

C) evitar o desperdício de energia elétrica.

D) fazer o plantio de novas mudas. 

RESOLUÇÃO:          LETRA  B

EX 9) Em uma cesta de lixo foram encontrados alguns tipos de resíduos:

 Casca de laranja.  Copo plástico.  Garrafa de vidro. 

 Latinha de refrigerante  Jornal.
Dentre todos aqueles que podem ser reciclados estão:

A) Casca de laranja, copo plástico, Garrafa de vidro, latinha de refrigerante e 

jornal

B) Garrafa de vidro, latinha de refrigerante.

C) Copo plástico, garrafa de vidro, latinha de refrigerante e jornal.

D) Jornal, copo plástico e casca de laranja.

RESOLUÇÃO :         LETRA   C



10

EX 10) Dentre todos os materiais listados no quadro, os mais

prejudiciais a natureza devido a tempo de decomposição seriam os

seguintes produtos:

A) pneu, garrafa pet e vidro.

B) pneu, garrafa pet e tecido.

C) pneu, tecido e lata de alumínio.

D) garrafa pet, papel, couro.

RESOLUÇÃO :    LETRA   A
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EX 11) No processo de tratamento de água para consumo

humano, são realizadas etapas para a remoção de sólidos em

suspensão e desinfecção. Essas etapas são, respectivamente:

A) alcalinização e cloração.     B) flotação e fluoretação.

C) dissolução e cloração.     D) decantação e fluoretação.

E) filtração e cloração.

RESOLUÇÃO:          LETRA   E
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EX 12) Enumere na sequência as etapas do tratamento da 

água:

(  ) adição de compostos de flúor para prevenção de cárie 

dentária;

(  ) retirada de água bruta do manancial;

(  ) retenção dos flocos menores em camadas filtrantes;

(  ) caminho percorrido pela água bruta até a ETA;

(  ) adição de um coagulante para remoção das impurezas;

(  ) etapa seguinte, em que os flocos sedimentam no fundo de 

um tanque;

(  ) adição de cloro para eliminação de micro-organismos 

patogênicos;

(  ) onde ocorre a aglutinação das impurezas;

RESOLUÇÃO :  De cima para baixo temos: 

(8) (1) (6) (2) (3) (5) (7) (4) 
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R :  7 
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