
 

 

Química – Prof. Dimi 

 
9º ano – aulas 05 e 06 - 01/03/2021 

 
Exercícios: 
 
01. Considere os seguintes sistemas: 

I. Gás carbônico e oxigênio 

II. Água e álcool 
III. Granito 

IV. Sangue 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de misturas apresentados é: 
a) I. homogênea, II. heterogênea, III. homogênea e IV. homogênea. 

b) I. heterogênea, II. homogênea, III. heterogênea e IV. homogênea. 
c) I. homogênea, II. homogênea, III. heterogênea e IV. heterogênea. X 
d) I. homogênea, II. homogênea, III. heterogênea e IV. homogênea. 

 
02. Embora uma substância pura, como a água destilada, e uma mistura homogênea, como a água mineral, 

possam apresentar um aspecto uniforme, a substância pura difere da mistura homogênea por: 
a) ser visualmente mais límpida. 

b) apresentar maior afinidade química. 
c) apresentar constantes físicas definidas. X 
d) apresentar maior interação entre as moléculas. 

 

03. Adicionando sal de cozinha e areia a um copo com água cria-se um sistema: 
a) homogêneo e bifásico. 
b) homogêneo e monofásico. 

c) heterogêneo e monofásico. 
d) heterogêneo e bifásico. X 

 
04. Assinale a única alternativa que apresenta uma substância pura: 

a) Água dos rios. 
b) Água da torneira. 

c) Água mineral. 
d) Água destilada. X 
e) Água da chuva. 

 
05. Considere os seguintes sistemas: 

I. Ferro; 

II. Leite; 

III. Gasolina. 
 
a) II e III são misturas homogêneas. 
b) I, II e III são misturas homogêneas. 
c) I é uma substância pura. X 
d) I e II são misturas homogêneas. 
e) II e III são misturas heterogêneas. 
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06. O gráfico a seguir apresenta uma curva de aquecimento composta por apenas três patamares (retas): 

 
Com relação a essa curva, qual das alternativas a seguir pode ser considerada correta? 
a) O gráfico não poderia representar de forma alguma uma substância. 

b) O gráfico poderia representar uma mistura azeotrópica. 
c) O gráfico não poderia representar uma mistura eutética. 
d) O gráfico poderia representar uma mistura eutética. X 

 

07. A partir do gráfico de uma mistura eutética qualquer, qual seria o valor do ponto de ebulição desse 
material? 

 
a) 5oC. 
b) 15oC. 
c) 25oC. 
d) 35oC. 
e) 55oC. X 

 
08. 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 permite corretamente afirmar: 

a) O álcool da amostra é uma substância composta pura. 
b) O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol. 
c) A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. X 
d) A temperatura de ebulição constante mostra que o álcool da amostra é isento de água. 
e) A temperatura de fusão variável mostra que o álcool vendido em supermercado é uma mistura 

eutética. 



Exercícios Complementares 
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09. No campo da metalurgia, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é 

considerável a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução 
significativa do lixo metálico. E esse é o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual se desejava 
desenvolver um método para separar os metais de uma sucata, composta de aproximadamente 63% de 
estanho e 37% de chumbo, por meio aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de 
separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos 
metais isoladamente com aquela da mistura, todas obtidas sob as mesmas condições de trabalho. 

 
A partir das informações das figuras, é correto afirmar que a sucata é constituída por uma: 
a) mistura eutética, pois funde em temperatura constante. X 
b) mistura azeotrópica, pois funde em temperatura constante. 
c) substância pura, pois funde em temperatura constante. 
d) suspensão coloidal que se decompõe pelo aquecimento. 
e) substância com impurezas e com temperatura de ebulição constante. 

 

10. Dados os gráficos abaixo, qual deles corresponde ao de uma mistura azeotrópica? 
 

 
 

a) I 

b) II 
c) III X 

d) IV 
 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-misturas-azeotropicas.htm
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Transformação Física x Transformação Química 

 

 
 

EVIDÊNCIAS DA OCORRÊNCIA DE REAÇÕES QUÍMICAS 
 

Transformação Química → são aquelas que produzem um novo tipo de substância. Exemplos: a queima 

da madeira produz a cinza, uma fruta amadurecendo.  
 

 
 

Inicialmente, podem ser apresentadas para os alunos algumas evidências que indicam claramente a 
formação de uma nova substância, tais como: 
 
1) Mudança de cor; 
2) Liberação de um gás (efervescência); 

3) Formação de um sólido (precipitado); 
4) Aparecimento de chama ou luminosidade. 
 
Exercício:  
 
01. Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir, a 1 atm de pressão: 

 

 
A 50°C, encontram-se no estado líquido:  
a) cloro e flúor. 
b) cloro e iodo. 
c) flúor e bromo.  

d) bromo e mercúrio. X 
e) mercúrio e iodo.  



Exercícios Complementares 
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02. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia-a-dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem 

transformações químicas. 

 
a) 1, 3 e 4. 
b) 2 e 4. X 
c) 1, 3 e 5. 

d) 3 e 5. 
e) 2 e 3. 

 
03. Fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, isto é, é aquele no qual ocorre uma 

transformação química.  
Em qual alternativa não ocorre um fenômeno químico?  

a) A formação do gelo no congelador. X 
b) Queima do carvão.  
c) Amadurecimento de uma fruta. 
d) Azedamento do leite.  
e) A combustão da parafina em uma vela.  

 
04. Dentre as transformações abaixo, assinale a alternativa que apresenta um fenômeno químico:  

a) Obtenção da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. X 
b) Obtenção do gelo a partir de água pura.  
c) Obtenção de oxigênio líquido a partir de ar atmosférico.  
d) Solidificação da parafina.  
e) Sublimação da naftalina.  

 

 


