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Resoluções 

 
01.  

a. (V) 
b. (F) Visto que 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 água aumenta, e não de álcool. 
c. (F) A água mineral não é uma substância, mas sim uma mistura, porque ela não possui apenas a substância 

pura H2O. A água mineral é o resultado de um processo no qual a água da chuva penetra no solo e passa por 
várias rochas. Assim, como o próprio nome indica, além de água, ela também possui vários minerais 
dissolvidos. 

d.  (F) O petróleo é uma mistura complexa de várias sustâncias. A gasolina, o óleo diesel e o asfalto são misturas 
mais simples, denominadas frações do petróleo. 

e. (V) 
f. (V) 
g. (F) O sal de cozinha que utilizamos em casa é cloreto de sódio adicionado a iodo (para combater o bócio), 

contendo ainda certa porcentagem de outros sais, ou seja, é uma mistura. 
 
02. Alternativa “b”. 

a. O cobre (Cu) não é mistura, mas sim uma substância simples. 
b. Correta. 
c. O gelo-seco é o gás carbônico (CO2), uma substância composta. 
d. A prata (Ag) é uma substância simples; 
e. O oxigênio é uma substância simples (O2). 

 
03.  

A: Mistura heterogênea; 
B: Mistura homogênea; 
C: Substância pura. 

 
04. 
Alternativa “d”. 
 
05.  
Alternativa “e”. 
 
06. 
Alternativa e. 
Apenas o oxigênio e o ozônio diferem entre si quanto à atomicidade, pois o oxigênio é formado por O2 e o ozônio por 
O3. As demais variedades alotrópicas diferem quanto à estrutura cristalina. 
 
07.  
Alternativa a. 
As propriedades químicas de duas formas alotrópicas são semelhantes e, em geral, podem reagir e formar os mesmos 
compostos. 
 
08.  
Alternativa a. 
As propriedades químicas de duas formas alotrópicas são semelhantes e, em geral, podem reagir e formar os mesmos 
compostos. 
 
09. 
Alternativa d. 
Os hidrocarbonetos possuem carbono, mas não são uma variedade alotrópica porque não são substâncias simples 
formadas somente por átomos de carbono, pois possuem também em sua estrutura átomos de hidrogênio. 
 
10. 
Alternativa b. 
O ozônio e o oxigênio são realmente alótropos, mas suas propriedades são diferentes. Por exemplo, a propriedade 
que o ozônio tem de proteger o planeta dos raios ultravioleta do Sol não é a mesma para o oxigênio. 
 
 
 


