
 

 

Química – Prof. Dimi 

9º ano – aulas 07 e 08 - 08/03/2021 
 
Conteúdo para a 1ª prova do 1º bimestre (N1C1) do 9º ano: 
 
 Definição de átomos, elementos, moléculas, substância simples, substância compostas, substância pura e 

misturas homogênea, heterogênea, eutética e azeotrópica (conceito de fases e componentes). 
 Gráficos de aquecimento e resfriamento de sustâncias puras e misturas.  

 Métodos de separação de misturas: decantação/centrifugação, filtração, destilação simples e fracionada, 
separação magnética, dissolução fracionada, flotação, liquefação fracionada, levigação e peneiração. 

 
Exercícios de Revisão 

 
01. Associe corretamente a segunda coluna com a primeira: 

Coluna I 
I. Gás ozônio (O3) 
II. Gás cloro (Cl2) 
III. Água oxigenada (H2O2) 
IV. Ácido sulfúrico (H2SO4) 

V. Átomo de cobre (Cu) 

 Coluna II 
 (a) Substância composta 
 (b) Elemento 
 (c) Substância simples 

 
A associação correta é: 
a) I-c, II-b, III-c, IV-a, V-a 

b) I-b, II-b, III-c, IV-c, V-b 

c) I-a, II-b, III-b, IV-c, V-c 
d) I-c, II-c, III-a, IV-a, V-b X 
e) I-c, II-a, III-c, IV-c, V-b 

 
02. No etilômetro que muda de cor na presença do álcool, ocorre a seguinte reação química:  

 

               2 2 7 2 4 3 2 2 4 3 2 2 43
K Cr O aq 4H SO aq 3CH CH OH g Cr SO aq 3CH CHO g 7H O 4K SO aq

alaranjado verde

     
 

 
É possível identificarmos, na reação, a presença de:  
a) uma substância simples nos reagentes e uma simples nos produtos. 
b) três substâncias compostas nos reagentes. X 
c) quatro substâncias simples nos produtos.  

d) átomos de sódio na substância verde.  

e) ácido clorídrico nos reagentes 
 
03. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de mistura homogênea. 

a) água + gasolina 
b) água + óleo de cozinha  
c) gás nitrogênio + gás hélio X 

d) ar atmosférico + fuligem  
e) areia + sal de cozinha  

 
04. Classifique cada um dos seguintes itens como substância pura ou mistura; no caso de uma mistura, indique 

se é homogênea ou heterogênea: 
a) ar; M-HOM 

b) água do mar; M-HOM 
c) magnésio; SPura 
d) gasolina. M-HOM 
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05. Em um laboratório de química, em condições ambientais, foram preparadas as seguintes misturas:  

I) gasolina + areia  
II) água + gasolina  
III) oxigênio + nitrogênio 
IV) água + sal  
V) água + álcool  
 

Quais misturas podem ser homogêneas?  
a) III, IV e V, somente. X 
b) II, III e IV, somente.  
c) IV e V, somente.  
d) I, II e IV, somente.  
e) I e II, somente. 

 

06. O soro hospitalar é formado por uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) e glicose (C6H12O6). Esse 
sistema apresenta:  

a) uma fase e um componente.  
b) três fases e um componente.  
c) uma fase e dois componentes.  
d) três fases e três componentes.  
e) uma fase e três componentes. X 

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

 
 
a) 5oC. 
b) 15oC. 
c) 25oC. 

d) 35oC. 
e) 55oC. X 

 
09. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura à pressão constante de 1 atm. 

 
Julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir: 
a) O fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há duas fases em equilíbrio. F 
b) Na região C da curva, há somente a fase sólida. F 
c) Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. V 
d) Na região D da curva, coexistem as fases sólida e líquida. V 



Exercícios Complementares 
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10. Dado o diagrama de aquecimento de um material: 

 
A alternativa correta é: 
a) o diagrama representa o resfriamento de uma substância pura. 
b) a temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. 

c) 210°C é a temperatura de fusão do material. 
d) a transformação de X para Y é um fenômeno químico. 
e) 80°C é a temperatura de fusão do material. 
 

11. As aparelhagens A e B são utilizadas em procedimentos de separação de misturas.  

 
Considere as seguintes misturas:  
I. água e açúcar, a 25oC formando uma única fase; destilação 
II. água e sal de cozinha à 25oC, formando um sistema heterogêneo; A  
III. gasolina e água, líquidos imiscíveis a 25ºC. B 
 
Deve-se utilizar para separar os componentes da mistura:  

a) I, a aparelhagem A  
b) II, a aparelhagem B  
c) III, a aparelhagem A   
d) III, a aparelhagem B X 
e) I, a aparelhagem B 
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12. Em um laboratório, foi encontrado um frasco, sem identificação, contendo um pó branco cristalino. 

Aquecendo este pó com taxa constante de fornecimento de calor, foi obtida a seguinte curva de 
aquecimento.  

 
Pode-se afirmar que o pó branco encontrado é:  
a) uma substância simples.     

b) uma substância composta. X 

c) um mistura de cristais com tamanhos diferentes.  
d) uma mistura de duas substâncias. 

 
13. Relacione os processos de separação de I a IV, RESPECTIVAMENTE, com as características das misturas 

apresentadas no quadro abaixo. 
 

 
 
a) I-A, II-B, III-C, IV-D 
b) I-C, II-D, III-B, IV-A  
c) I-B, II-C, III-D, IV-A 
d) I-D, II-A, III-B, IV-C  
e) I-D, II-B, III-A, IV-C X 

 
14. Certas misturas podem ser separadas, usando-se uma destilação simples, realizável numa montagem, 

como a apresentada nesta figura:  

 
Suponha que a mistura é constituída de água e cloreto de sódio dissolvido nela. Ao final da destilação 
simples dessa mistura, obtém-se, no erlenmeyer: 
a) água.  
b) água + ácido clorídrico.  

c) água + cloreto de sódio.  
d) água + cloro. 

 



Exercícios Complementares 
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15. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao 

reduzir-se a pressão, o petróleo bruto pára de jorrar e tem de ser bombardeado. Devido às impurezas que 
o petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação, antes do refino: 
separá-lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas como areia e argila. Esses processos 
mecânicos de purificação são, respectivamente:  
a) decantação e filtração.  
b) decantação e destilação fracionada. 

c) filtração e destilação fracionada.  
d) filtração e decantação.  
e) destilação fracionada e decantação. 

 
16. Numere a Segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo, em seguida, a opção correspondente à 

numeração CORRETA:  
(1) processo de filtração  

(2) processo de decantação  
(3) processo de destilação  

(4) processo de imantização  
(5) processo de liquefação fracionada  
 
(   ) separação da água e éter  

(   ) separação da poeira existente no ar  
(   ) separação de água e álcool  
(   ) separação de nitrogênio e oxigênio  
(   ) separação de limalha de ferro e serragem  
 
a) 1-2-5-4-3  
b) 2-1-3-5-4 X 

c) 2-1-5-3-4 
d) 3-1-2-4-5 
e) 3-2-4-1-5 

 


