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Questão 01 
Analise a figura abaixo que mostra a distribuição da água 
em nosso planeta e aponte onde a maior quantidade de 
agua do planeta se concentra e por que mesmo com 
tanta água ainda devemos nos preocupar em preservá-la. 
 

     
 
 
Questão 02 
A matéria pode se organizar de maneiras diferentes de 
acordo com seu grau de energia. Quanto maior o grau de 
energia da matéria, mais as partículas se afastam. 
Considerando o que estudamos sobre os estados físicos 
da matéria, analise o esquema abaixo, e identifique quais 
estados são respectivamente mais e menos energéticos. 
Explique como ao analisar a figura você pode chegar a 
uma conclusão. 

 
 

Questão 03 
As figuras abaixo esquematizam duas formas pelas quais 
a água no estado liquido, é transformada no estado 
gasoso (vapor) em nosso cotidiano. A figura A representa 
um roupa secando no varal, e a figura B representa a 
fervura da água para cozinhar. De acordo com seus 
conhecimentos, identifique e diferencie os processos 
esquematizados abaixo. 
 

 
 
Questão 04 
A mesma quantidade de água foi colocada nos recipientes 
abaixo e deixadas ao sol. Considerando seus 
conhecimentos sobre as mudanças de estados físicos da 

matéria, identifique e explique em qual dos recipientes a 
água irá evaporar primeiro. 

 
 
Questão 05 
Analise o poema abaixo: 
 

Chove. É Dia de Natal 
 

Chove. É dia de Natal.  
Lá para o Norte é melhor:  

Há a neve que faz mal,  
E o frio que ainda é pior.  

 
E toda a gente é contente  

Porque é dia de o ficar.  
Chove no Natal presente.  

Antes isso que nevar.  
 

Pois apesar de ser esse  
O Natal da convenção,  

Quando o corpo me arrefece  
Tenho o frio e Natal não.  

 
Deixo sentir a quem quadra  

E o Natal a quem o fez,  
Pois se escrevo ainda outra quadra  

Fico gelado dos pés.  
 

Fernando Pessoa, in "Cancioneiro" 
 
Considerando o que estudamos sobre o ciclo da água 
explique como ocorre a formação do fenômeno citado no 
poema. 
 
Questão 06 
É fácil entender o que é pressão. Se você já tentou 
impedir a saída de um jato d' água de uma mangueira, 
tampando a ponta com o dedo, percebeu na prática o que 
acontece. A água tenta sair por um espaço menor e por 
esse motivo acaba saindo com mais força, ou seja, mais 
pressão. A pressão que a água realiza também varia de 
acordo com a profundidade. Considerando o descrito 
acima e seus conhecimentos sobre pressão hidrostática 
explique o fenômeno observado no desenho abaixo 
onde o furo feito mais abaixo lançou água a uma 
maior distância que o furo feito mais acima. 

 



 
Questão 07 
A alguma semanas eu estava em uma oficina de 
automóveis trocando os pneus do meu carro. Como não 
tinha nada para fazer e tinha que esperar o serviço ficar 
pronto, comecei a observar os equipamentos que eram 
utilizados pelos mecânicos e um deles me chamou a 
atenção, o elevador hidráulico. Daí tentei me lembrar 
como era o seu funcionamento, mas não consegui. Será 
que você poderia me ajudar assinalando abaixo qual o 
princípio básico de funcionamento desses elevadores? 
 
a) eles funcionam de acordo com o princípio de redução 
de força de Pascal. 
b) a força para levantar o carro vem da pressão da água 
sobre o pistão do elevador. 
c) os princípios da pressão hidrostática, não explicam seu 
funcionamento. 
d) é aplicada uma força sobre um enorme pistão para que 
ela seja aumentada em um pistão menor. 
 
Questão 08 
Observe a charge abaixo: 

 
 
Na charge temos uma análise que se utiliza de 
comparações químicas para ironizar as relações 
existentes políticas em nosso país. Considerando seus 
conhecimentos sobre as propriedades apresentadas pelos 
diversos elementos químicos explique se realmente 
“MISTURAR ÁGUA E ÓLEO É MOLEZA” e classifique 
essa mistura em homogênea ou heterogênea. Justifique 
sua resposta. 
 
Questão 09 

O Mar Morto, localizado 
no Oriente Médio , é um 
enorme lago, no qual se 
encontra a água com 
maior teor de sal do 
planeta. é alimentado 
pelo Rio Jordão e banha 
a Jordânia, Israel e 
a Cisjordânia.  No Mar 

Morto uma pessoa flutua sem necessidade de bóia ou de 
qualquer esforço físico.  
 
No desenho ao lado temos a representação da grande 
flutuabilidade apresentada pelo mar morto. Considerando 
o texto e seus conhecimentos sobre estados físicos e 
propriedades da água, explique por que esse fenômeno 
ocorre. 
 
Questão 10 
Um dia estava em casa e resolvi chamar meus filhos para 
brincarmos de “guerrinha de balões de água”. Assim 
peguei 50 balões e enchi com a mesma quantidade de 
água. Quando minha filha de 6 anos pegou um desses 
balões, percebeu que ele era bem mais pesado que 
balões cheios de ar. Lógico que ela me perguntou por que 
isso acontecia, mas eu não soube responder. Então (POR 
FAVOR) me ajude a responder essa questão assinalando 
abaixo a explicação para esse fenômeno: 

 
a) a água liquida é menos densa que o ar. 
b) a água é polar e o ar apolar. 
c) a densidade do ar é menor que da água liquida. 
d) ao ar é mais solúvel que a água. 
 
Questão 11 
Durante uma reunião de família Maria Letícia resolveu 
fazer um suco para refrescar o calor de todos que 
estavam ali. Então pegou um pouco de essência 
(“pozinho de suco), duas xicaras de açúcar, um litro de 
água e misturou. Ela percebeu que após agitar bem não 
era mais possível separar visualmente os três elementos 
e assim concluiu que havia criado uma solução. 
Entretanto preocupada com o sabor do suco, resolveu 
adicionar mais açúcar...VISHI a atrapalhou tudo, pois por 
mais que ela misturasse um pouco de açúcar sempre se 
acumulava no fundo. Considerando o que estudamos 
sobre soluções em nossas aulas de laboratório, podemos 
concluir que após adicionar mais açúcar Maria Letícia 
criou uma solução: 
 
a) insaturada. 
b) saturada com corpo de fundo. 
c) imprópria. 
d) saturada sem corpo de fundo. 
 
Questão 12 
Analise a figura abaixo que representa a estrutura de uma 
barragem de hidroelétrica e assinale a alternativa que 
contém a afirmação correta sobre o esquema: 
 

 
 

a) A parte superior da barragem sofre maior pressão que 
a parte inferior. 
b) a pressão da água não influencia na forma de 
construção da barragem. 
c) A largura da base é maior que a do topo para resistir à 
pressão da água. 
d) As barragens servem apenas para bloquear o fluxo de 
água de um rio que é inútil. 
 
Questão 13 
A obtenção de água doce de boa qualidade está se 
tornando cada vez mais difícil devido ao adensamento 
populacional, às mudanças climáticas, à expansão da 
atividade industrial e à poluição. A água, uma vez 
captada, precisa ser purificada, o que é feito nas estações 
de tratamento. Um esquema do processo de purificação 
é: 
 

 
 
em que as etapas A, D e F são: 
 
A – adição de sulfato de alumínio e cal, 
D – filtração em areia, 
F – fluoretação. 
 
Assim sendo, as etapas B, C e E devem ser, 
respectivamente, 
 
a) floculação, decantação e cloração. 
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b) decantação, cloração e filtração. 
c) cloração, neutralização e filtração. 
d) floculação, cloração e decantação. 
 
Questão 14 
Na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada 
desempenha um papel fundamental para a prevenção de 
doenças. Entretanto, a população mais carente é a que 
mais sofre com a falta de água tratada, em geral, pela 
falta de estações de tratamento capazes de fornecer o 
volume de água necessário para o abastecimento ou pela 
falta de distribuição dessa água. 
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(adaptado) 
 
No sistema de tratamento de água apresentado na figura, 
a remoção de pequenas partículas de sujeira e a 
desinfecção final da água coletada ocorrem, 
respectivamente, nas etapas: 
 
A) 1 e 3 
B) 1 e 5 
C) 2 e 4 
D) 4 e 5 
 
Questão 15 
Bom, devemos fazer um fechamento geral do que foi 
trabalhado até aqui nesse bimestre. Assim analisem as 
alternativas abaixo, julgue-as em verdadeiras (V) ou 
falsas (F) e depois faça a correção daquelas que vocês 
julgarem como erradas. 
 
A – (     ) A água é uma molécula formada por 2 átomos 
de oxigênio e 1 de hidrogênio. 
B – (     ) Como a água é uma substância polar, só se 
mistura a substâncias polares. 
C – (     ) As substâncias que se misturam com a água são 
consideradas hidrofóbicas. 
D – (     ) O estado gasoso é o mais energético e assim 
apresenta maior agregação de partículas. 
E – (     ) A evaporação é um processo mais lento que a 
ebulição e ocorre com fervura da água. 
F – (     ) As chuvas se formam pela evaporação e 
posterior condensação da água do planeta. 
G – (     ) Substâncias como gasolina e querosene são 
hidrofílicas e por isso não se misturam com água. 
H – (     ) Quando misturamos água e óleo formamos uma 
solução. 
I – (     ) A pressão da água aumenta com a profundidade 
do local. 
J – (     ) A agua do mar é mais rica em sais e menos 
densa que a água de um rio. 
K – (     ) Quando colocamos excesso de açúcar em um 
copo com água, criamos uma solução insaturada. 
L – (     ) A maior parte da água de nosso planeta se 
encontra nos mares e oceanos. 
M – (     ) É impossível transformar a água salgada dos 
mares em água potável. 
N – (     ) É mais fácil flutuarmos em locais onde a água 
possua baixa densidade. 
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