
 

 

Química – Prof. Dimi 

8º ano – aulas 03 e 04 - 22/02/2021 
Correção da prova N1C1 
 
Átomos, elementos, fórmulas moleculares, substancias simples e compostas: 
 Átomo → é o nome dado ao formador da matéria (tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa). 

Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são formados 

por átomos.  
 Elemento químico → conjunto de átomos que apresentam as mesmas características. Na imagem a 

seguir, temos a representação de dois elementos químicos, já que temos dois átomos diferentes. 

 
 Molécula → grupo de átomos. Temos na imagem a seguir a representação de uma molécula, já que temos 

um grupo de átomos. 

 
 Substância química → grupo de moléculas. Na imagem a seguir, temos a representação de uma 

substância, já que temos um grupo de moléculas iguais. 

 
 Substância simples → é quando suas moléculas são formadas exclusivamente por átomos de um mesmo 

elemento químico. A seguir temos a representação de três substâncias simples: 

 
 
 Substância composta → é formada por mais de um tipo de átomo, ou seja, mais de um tipo de elemento 

químico. 

 
 Substancia pura → são aquelas formadas somente por um único tipo de substancia química, podendo ser 

substancia simples ou substancia composta. Ex: copo com água (H2O) pura, cilindro de oxigênio (O2). 
 Mistura → são aquelas formadas por duas ou mais substancias químicas diferentes. Ex; soro caseiro, 

refresco. 
 

I. Mistura homogênea → são aquelas que apresentam uma única fase. Ex. soro caseiro 

II. Mistura heterogênea → são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Ex; Agua + óleo 
III. Desafio → água + gelo = sistema heterogêneo  

 
 Relação entre fase e componentes → fases são todas as etapas que conseguimos observar, ou seja, 

utilizamos nossa visão. Enquanto os componentes são aquelas substancias químicas que formam cada uma 
desses fases. 
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Exercício: 

 
01. Responda o que se pede a seguir sobre a seguinte figura: 
 

 
 

a) Quantos elementos químicos diferentes? 4 
b) Quantas substancias químicas diferentes? 6 

c) Quantas substancias simples? 3 

d) Quantas substancias compostas? 5 
 
02. Observe a representação dos sistemas I, II e III e seus componentes. O número de fases em cada um é, 

respectivamente: 

 
I. óleo, água e gelo. 
II. água gaseificada e gelo. 
III. água salgada, gelo, óleo e granito. 
 

a) 3,2,6. 
b) 3,3,4. X 
c) 2,2,4. 
d) 3,2,5. 
e) 3,3,6.  

 
 


