
 

 

Atividade 9º ano – S04 (23/02) – T03 

 
Gabarito 
 
01. O átomo é a menor parte constituinte da matéria, que possui massa e volume. Enquanto os elemento são 

átomos que apresentam as mesmas características, ou seja, em muitos casos átomos e elementos são a 
mesma coisa. 

 

02. São aquelas formadas somente por um único tipo de elemento químico. Exemplos: O2, O3, H2, Fe... 
 

03. São aquelas formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Exemplos: CO2, H3PO3, H2SO4, 
Fe(OH)3... 

 
04. São aquelas formadas somente por um único tipo de substancia química, podendo ser substancia simples 

ou substancia composta e que apresentam temperatura de fusão e de ebulição constantes. Ex: copo com 
água (H2O) pura, cilindro de oxigênio (O2), barra de ferro (Fe). 

 
05. São aquelas formadas por duas ou mais substancias químicas diferentes, ou seja, possuem dois ou mais 

componentes. Podem ser classificadas quanto ao número de fases (homogênea ou heterogênea) ou quanto 
às temperaturas de fusão e de ebulição, ou solidificação e de condensação (azeotrópica ou eutética). Ex; 
soro caseiro, refresco, água da torneira. 

 
06. D 
 
07. Soluto: é a substância que pode ser dissolvida pelo solvente.  Ela fica “solta” no processo de mistura até 

que se transforme em uma solução. No geral, os solutos estão no estado sólido. Exemplo: sal e açúcar. 
Solvente: é a substância que pode dissolver outras substâncias, no caso o soluto, e formar soluções 
homogêneas. Exemplo: açúcar quando é dissolvido em água. Sendo o açúcar, o soluto e a água, o 

solvente.  
 
08. Misturas Azeotrópicas: se comportam como se fossem substâncias puras em relação à ebulição, isto é, a 

temperatura mantém-se inalterada do início ao fim da ebulição (PE constante). O PF varia e PE permanece 
constante. Exemplos: álcool etílico + água. 
Misturas Eutéticas: se comportam como se fossem substâncias puras no processo de fusão, isto é, a 

temperatura mantém-se inalterada do início ao fim da fusão (PF constante). O PF constante e PE variando. 
Exemplos: ligas metálicas em geral. A solda é uma mistura eutética de Estanho e Chumbo. O bronze é uma 
mistura de cobre com estanho, impossível separar por fusão. 

 
 
09. Substâncias puras: c, d 

Misturas: a, b, e. 
 

10.  
a) (F) é a condensação 

b) (F) líquida 
c) (V) 
d) (V) 
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11.  

 
a) 3 (bola branca, bola preta e bola vermelha) 
b) 12 (total de bolas) 
c) 5 
d) 0 
e) 5 

 
12.  

I. Químico 
II. Químico 
III. Físico  
IV. Químico 
V. Físico 

VI. Físico 
VII. Físico 

VIII.Químico 
XI. Físico 
X. Químico 

 
 

 


