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Q.01 - A curva de aquecimento, representada no gráfico, mostra a 
variação de temperatura em função do tempo de uma amostra de 
álcool vendida em supermercado. 

 
 

Considerando-se essas informações, uma análise desse gráfico, julgue 
os itens:  
1 ( ) O álcool da amostra é uma substância composta pura. 
2 ( ) O vapor formado no final do aquecimento contém apenas 

etanol. 
3 ( )  A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma 

mistura azeotrópica. 
4 ( ) A temperatura de ebulição constante mostra que o álcool da 

amostra é isento de água. 
5 ( ) A temperatura de fusão variável mostra que o álcool vendido 

em supermercado é uma mistura eutética. 
 
Q.02 - Qual das alternativas abaixo contém somente substâncias 
simples?  
A) H2O, HCℓ, CaO   B) H2O, Au, K  
C) H2O, Cℓ2, K   D) Au, Fe, O2  
E) H2, Cℓ2, NaCℓ 
 

Q.03 - Uma liga metálica de massa 120,0 g e densidade 6,0 g/mL é 
constituída pelos metais A e B de densidades, respectivamente, iguais a 
10,0 g/mL e 5,0 g/mL. O percentual do metal B na liga é, 
aproximadamente:  
A) 50%  B) 33%  C) 67%  D) 80%  E) 40% 
 
Q.04 - Dois copos, A e B, contendo respectivamente 100 mL e 200 mL 
de água destilada, são aquecidos uniformemente com a mesma fonte 
de calor. 

 
 

Sendo tA e tB os tempos gastos para se iniciar a ebulição nos copos A e 
B; TEA e TEB as temperaturas de ebulição nos copos A e B, podemos 
afirmar: 

 
 

Q.05 - Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água 
bem gelada. Antes de beber observou que o copo ficou todo “suado” 
por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície 
externa do copo. É CORRETO afirmar que tal fenômeno é explicado:  
A) Pela sublimação da água existente no copo.  
B) Pela porosidade do copo que permitiu que parte da água gelada 

passasse para o lado de fora do copo.  
C) Pela vaporização da água do copo para fora do copo.  
D) Pelas correntes de convecção formada em função do aquecimento 

da água gelada pelo meio ambiente.  
E) Pela condensação dos vapores de água da atmosfera em contato 

com o copo gelado. 
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