
 

 

Atividade 9º ano – S04  – T03 

 
01. Qual a diferença entre átomo e elemento químico? 
 
02. O que é uma sustância simples? Dê 3 exemplos. 
 
03. O que é uma sustância composta? Dê 3 exemplos.  
 

04. O que é uma sustância pura? Quais são suas características? Dê 3 exemplos. 
 

05. O que é uma mistura? Como podem ser classificadas? Dê 3 exemplos. 
 
06. 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.  

 
07. Explique o que é soluto e o que é solvente. 
 
08. Qual a diferença de uma mistura Eutética para uma Azeotrópica? Faça os gráficos de cada mistura e 

pesquisa um exemplo. 

 
 

09. Dentre as figuras a seguir, quais representam sustâncias puras e quais representam misturas? 

 
 

Substâncias puras:  
Misturas:   
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10. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura à pressão constante de 1 atm. 

 
Julgue se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas e reescreva as falsas tornando-as verdadeiras: 
a) O fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há duas fases em equilíbrio.  
b) Na região C da curva, há somente a fase sólida.  

c) Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante.  
d) Na região D da curva, coexistem as fases sólida e líquida.  

 

11. Indique o número de elementos, átomos, moléculas, substâncias simples e substancias composta, 
representada em um sistema formado por: 

 
a) Elementos:  
b) Átomos:  

c) Moléculas:  
d) Sustâncias simples:  
e) Sustâncias composta:  

 
12. Entre os fenômenos a seguir, indique quais podem ser considerados transformações Físicas e quais podem 

ser Químicas:  
I. Obtenção de vinho através da fermentação da uva.  

II. Queima de madeira em uma lareira.  
III. Ebulição da água.  
IV. Obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio.  

V. Obtenção de gelo a partir da água.  
VI. Sublimação da naftalina.  
VII. Solidificação da parafina.  

VIII.Combustão do etanol (combustível).  
XI. Prepara de um suco de pozinho, quando dissolvido na água.  
X. Digestão de um pedaço de carne.  

 
 


