
 

 

Tarefa 9 professor Arthur 
 
11. Assinale a alternativa que apresenta somente 

substâncias puras, simples ou compostas. 
a) água, ar, cloreto de sódio e amônia. 
b) iodo, ácido acético, água mineral e ácido 

nítrico. 
c) oxigênio, cloreto de amônio, iodo e água. 
d) cloro, água, amônia e ar. 
e) vinagre, água do mar, ácido sulfúrico e 

nitrogênio. 
 
12. O vapor obtido pela ebulição das seguintes 

soluções: 
 
I. água e sal 
II. água e açúcar 
III. água e álcool 
 
é constituído de água pura apenas: 
a) no caso I 
b) no caso II 
c) no caso III 
d) nos casos I e II 
e) nos casos II e III 

 
13. Julgue os itens a seguir: 

01. as substâncias puras podem ser simples ou 
compostas 

02. as moléculas de uma substância composta 
são formadas por átomos de um mesmo 
elemento  químico 

04. as soluções são consideradas misturas 
homogêneas 

08. água com querosene formam uma mistura 
homogênea 

16. uma solução pode ser uma mistura 
heterogênea 

 
14. O número de substâncias simples com 

atomicidade par entre as substâncias O3, H2O2, 
P4, I2, C2H4, CO2 e He é: 
a) 5              
b) 4              
c) 3              
d) 2              
e) 1 

 
15. Diga o elemento químico que está de forma 

preponderante: 
a) na grafite 
b) no transístor 
c) no aço 
d) no ar 

 

16. Considere o sistema abaixo, onde átomos são 
representados por bolas: 

 

 
 
Pode-se afirmar que nele existem: 

 Elemento Substância Substância 
simples 

Substância 
binária 

a) 20 6 2 3 
b) 6 4 2 4 
c) 3 6 4 2 
d) 3 4 1 3 
e) 1 3 1 1 
 

17. O número de elementos, de átomos, de 
substância e de moléculas representados em um 
sistema formado por: 

 

 
 

a) 3,12,4,5 
b) 9,4,5,4 
c) 5,5,5,5, 
d) 4,3,3,2 
e) 12,5,4,4 

 
18. Decida se a afirmação abaixo é verdadeira ou 

falsa. Justifique sua decisão. 
 
Se nos veículos com motor a álcool houvesse 
queima completa desse combustível, seus canos 
de escapamento deixariam de lançar substâncias 
químicas na atmosfera. 

 
19. As frases a seguir foram tiradas de livros 

didáticos ou de anúncios: 
 

 “Nosso pão é fabricado sem substâncias 
químicas.” 
 “A diferença entre fenômenos químicos e 
físicos é que os primeiros são irreversíveis.” 
 “O gás oxigênio é um elemento químico 
produzido durante a fotossíntese” 
 
Do ponto de vista químico, elas estão corretas? 
Justifique sua resposta 
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TEXTO: 1 - Comum à questão: 20     
 
Xisto betuminoso é uma rocha impregnada de 

material oleoso (5 a 10%) semelhante ao petróleo. 
Ele é abundante na natureza, contudo sua extração é 
muito difícil. Para isso a rocha deve ser escavada, 
moída e aquecida a cerca de 500° C para que o óleo 
bruto seja liberado, o qual deve ser refinado, como 
ocorre com o petróleo. Esse processo todo encarece o 
produto obtido. 

Do processamento de 112 toneladas do minério 
(rocha) resultam 52.000 barris de óleo, 890 
toneladas de enxofre, 450 toneladas de GLP e 1,8 
milhão de metros cúbicos de gás combustível leve 
(metano e etano). 

As equações termoquímicas da combustão das 
substâncias componentes do GLP e do gás 
combustível são: 
 

mol/kcal 8,212H    
OH  2COO  2CH  )1 )(2)g(2)g(2)g(4


   

kcal/mol 8,372H    
OH  3CO  2O  HC  )2 )(2)g(2)g(22

7
6(g)2


   

mol/kcal 6,530H    
OH 4CO 3O 5HC  )3 )(2)g(2)g(2)g(83


   

mol/kcal 688H    
OH  5CO  4O  HC  )4 )(2)g(2)g(22

13
10(g)4


   

 
20. O enxofre é uma substância simples cujas 

moléculas são formadas pela união de 8 átomos; 
logo, sua fórmula molecular é S8. Quando no 
estado sólido ele forma cristais do sistema 
rômbico ou monoclínico, conforme figura abaixo. 

 

 
 

A respeito do enxofre rômbico e do enxofre 
monoclínico é correto afirmar que eles se 
constituem em 
a) formas alotrópicas do elemento químico 

enxofre, cuja fórmula é S8. 
b) átomos isótopos do elemento químico 

enxofre, cujo símbolo é S. 
c) átomos isótopos do elemento químico 

enxofre, cuja fórmula é S8. 
d) formas alotrópicas do elemento químico 

enxofre, cujo símbolo é S. 
e) formas isobáricas, da substância química 

enxofre cujo símbolo é S. 
f) I.R 


