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ASSUNTO: Classificação da Matéria/Alotropia  SÉRIE– Intensivo MATÉRIA–  QUÍMICA – PROF. Negri 

 
Exercícios 

 
01. As afirmações abaixo são referentes à classificação dos materiais em misturas ou substâncias. Indique quais estão 

corretas com a letra “C” e quais estão erradas com a letra “E”: 
a. (   ) É possível determinar a densidade de uma mistura conhecendo a proporção em que cada substância 

está presente. 
b. (   ) Como o álcool etílico é menos denso que a água, a densidade de uma mistura de água e álcool etílico 

aumenta à medida que a proporção de álcool etílico aumenta. 
c. (   ) A água potável é uma mistura, pois recebeu a adição de uma série de substâncias (como o cloro) na 

estação de tratamento de água, mas a água mineral obtida diretamente da fonte é uma substância. 
d.  (   ) O petróleo é uma mistura de várias substâncias, como gasolina, óleo diesel e asfalto. 
e. (   ) A gasolina, mesmo pura, é uma mistura de várias substâncias. 
f. (   ) Na natureza é muito raro encontrar uma substância isolada. 
g. (   ) O sal de cozinha que utilizamos em casa é o cloreto de sódio puro, ou seja, é uma substância. 

 
02. Indique o grupo que só tem misturas: 

a. Aço, cobre, água natural 
b. Aço, bronze, madeira 
c. Ar, gelo-seco, gasolina 
d. Prata, latão, petróleo 
e. Leite, sangue, oxigênio 

 
03. Observe os dados fornecidos na tabela abaixo e classifique as substâncias A, B e C como substâncias puras, 

misturas heterogêneas ou homogêneas. 
 

 
 

04. (UFMG) Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou 
heterogêneos. Todas as alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto: 
a. Água de coco/ heterogêneo 
b. Água do mar filtrada/ homogêneo; 
c. Laranjada/ heterogêneo 
d. Leite/homogêneo 

 
05. (UFRGS) O granito consiste em quatro minerais: feldspato, magnetita, mica e quartzo. 

Se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é: 
a)  um elemento 
b)  uma substância simples 
c)  uma substância composta 
d)  um composto iônico 
e)  uma mistura 
 

06. (Uncisal-AL) Alotropia é a propriedade pela qual um mesmo elemento químico pode formar duas ou mais 
substâncias simples diferentes, que são denominadas variedades alotrópicas do elemento. 
 
Os elementos que apresentam variedade alotrópica devido à atomicidade são, apenas, 
a) grafite, diamante e fulereno; oxigênio e ozônio; fósforo vermelho e fósforo branco. 
b) oxigênio e ozônio; fósforo vermelho e fósforo branco. 
c) grafite, diamante e fulereno; enxofre rômbico e monoclínico. 
d) fósforo vermelho e fósforo branco. 
e) oxigênio e ozônio. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

07. (EsPCEx-SP) O fenômeno da alotropia só existe em substâncias simples. Por isso, quando os átomos de diferentes 
variedades alotrópicas de um mesmo elemento (como enxofre rômbico e enxofre monoclínico) se combinam com 
quantidades idênticas do gás oxigênio, para formar compostos, originam moléculas 
a) iguais de substâncias compostas. 
b) diferentes de substâncias compostas. 
c) iguais de substâncias simples. 
d) diferentes de substâncias simples. 
e) diferentes de substâncias simples e/ou compostas. 

 
08. (EsPCEx-SP) O fenômeno da alotropia só existe em substâncias simples. Por isso, quando os átomos de diferentes 

variedades alotrópicas de um mesmo elemento (como enxofre rômbico e enxofre monoclínico) se combinam com 
quantidades idênticas do gás oxigênio, para formar compostos, originam moléculas 
a) iguais de substâncias compostas. 
b) diferentes de substâncias compostas. 
c) iguais de substâncias simples. 
d) diferentes de substâncias simples. 
e) diferentes de substâncias simples e/ou compostas. 

 
09. Assinale a alternativa que não corresponde a uma variedade alotrópica do carbono: 

a) diamante. 
b) grafita. 
c) fulerenos. 
d) hidrocarbonetos. 
e) nanotubos de carbono. 

 
10. Assinale a alternativa que traz informações erradas sobre a alotropia e algumas formas alotrópicas: 

a) As variedades alotrópicas podem diferenciar-se de duas maneiras: pela atomicidade ou pelo arranjo cristalino 
dos átomos no espaço. 

b) O ozônio e o oxigênio são alótropos, por isso a destruição da camada de ozônio não é algo preocupante, pois 
o oxigênio, que possui as mesmas propriedades (e existe em grande quantidade na atmosfera), pode 
substituí-lo nesse papel. 

c) O enxofre rômbico é a variedade alotrópica mais estável do enxofre. 
d) O carbono possui somente duas variedades alotrópicas naturais, o diamante e a grafita. 
e) Com a descoberta da alotropia, foi possível chegar ao conceito de elemento químico, pois se duas substâncias 

diferentes sofrem reações químicas iguais, então elas possuem a mesma constituição química. 
 


