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1. (Questão 55) Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série 
de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: 

I. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas 
alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada 
do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã 
para a retirada de materiais metálicos. 

II. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia 
para toda a usina. 

III. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para 
transformar-se em açúcar refinado e etanol. 

 
Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de 
materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? 

a) Separação mecânica, extração, decantação. 
b) Separação magnética, combustão, filtração. 
c) Separação magnética, extração, filtração. 
d) Imantação, combustão, peneiração. 
e) Imantação, destilação, filtração. 

 
 
2. (Questão 58) Sob pressão normal (ao nível do mar), a água entra em ebulição à temperatura 
de 100°C. Tendo por base essa afirmação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a 
seguinte experiência: 
 
- Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. 
- Quando a água começou a ferver, encostou, cuidadosamente, a extremidade mais estreita de 
uma seringa de injeção, desprovida de agulha, na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da 
seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tampando-a em seguida. 
- Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o 
êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno 
deslocamento do êmbolo. 
Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento 

a) Permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa. 
b) Provoca, por atrito, um aquecimento da água contida na seringa. 
c) Produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água. 
d) Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição 

da água. 
e) Possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita sua ebulição. 

 
 
3. (Questão 63) O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem 
influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria 
preocupação: o prejuízo ao meio ambiente.  
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 Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço: 
as células a combustível hidrogênio/oxigênio. 
 

 
 
Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula a combustível 
hidrogênio/oxigênio diferencia-se dos processos convencionais porque: 

a) Transforma energia química em energia elétrica, sem causar danos ao meio 
ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. 

b) Converte a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia 
térmica, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. 

c) Transforma energia química em enegia elétrica, porém emite gases poluentes da 
mesma forma que a produção de energia a partir dos combustíveis fósseis. 

d) Converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis em energia química, 
retendo os gases poluentes produzidos no processo sem alterar a qualidade do 
meio ambiente. 

e) Converte a energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema 
em energia química, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao 
meio ambiente. 

 


