
 

 

Tarefa 10 professor Arthur 
 
21. No início das transmissões radiofônicas, um 

pequeno aparelho permitia a recepção do sinal 
emitido por estações de rádio. Era o chamado 
rádio de galena, cuja peça central constituía-se 
de um cristal de galena, que é um mineral de 
chumbo, na forma de sulfeto, de cor preta. O 
sulfeto de chumbo também aparece em quadros 
de vários pintores famosos que usaram 
carbonato básico de chumbo como pigmento 
branco. Com o passar do tempo, este foi se 
transformando em sulfeto de chumbo pela ação 
do gás sulfídrico presente no ar, afetando a 
luminosidade da obra. Para devolver à pintura a 
luminosidade original que o artista pretendeu 
transmitir, ela pode ser tratada com peróxido de 
hidrogênio, que faz com que o sulfeto de chumbo 
transforme-se em sulfato, de cor branca. 
 
Escreva os símbolos químicos do chumbo e do 
enxofre. Lembre-se de que os símbolos químicos 
desses elementos se originam de seus nomes 
latinos "plumbum" e "sulfur". 

 
22. A ideia proposta por Aristóteles, da existência de 

quatro elementos (terra, ar, água e fogo) 
constitutivos de toda a matéria existente, 
mostrou-se não só equivocada como significou 
também um entrave para o desenvolvimento da 
Química, dada à influência desse filósofo na 
construção do pensamento ocidental. 
a) Cite duas substâncias que participam da 

constituição ou produção de cada um dos 
elementos de Aristóteles. 

b) Escreva uma equação química que 
represente uma reação que pode ocorrer 
entre as substâncias químicas citadas em 
(a). 

 
23. Sobre o  elemento químico situado no sub-grupo 

6A do segundo período da classificação periódica, 
um estudante escreveu: 
“Forma duas substâncias simples importantes: 
uma diatômica produzida nas reações de 
combustão e consumida pelos vegetais no 
processo de fotossíntese e outra triatômica, 
presente na camada superior da atmosfera e que 
absorve as radiações ultravioletas”. 
No texto acima há dois erros conceituais.  
Reescreva corretamente o texto. 

 
24. Considere as figuras pelas quais são 

representados diferentes sistemas contendo 
determinadas substâncias químicas. Nas figuras, 
cada círculo representa um átomo, e círculos de 
tamanhos diferentes representam elementos 
químicos diferentes. 

 

 

 
 
A respeito dessas representações, é correto 
afirmar que os sistemas 
a) 3, 4 e 5 representam misturas. 
b) 1, 2 e 5 representam substâncias puras. 
c) 2 e 5 representam, respectivamente, uma 

substância molecular e uma mistura de 
gases nobres. 

d) 6 e 4 representam, respectivamente, uma 
substância molecular gasosa e uma 
substância simples. 

e) 1 e 5 representam substâncias simples 
puras. 

 
25. Em uma aula prática de Ciências os alunos 

analisaram um líquido de identidade 
desconhecida. Inicialmente verificaram a 
existência de uma única fase. Em seguida, 
determinaram a densidade, a temperatura de 
ebulição e a massa residual após a evaporação 
de 100 mL do líquido. 
A tabela abaixo evidencia os resultados das 
análises: 

 

 
 

Com base nos resultados, o líquido em questão é 
uma 
a) substância simples. 
b) substância composta. 
c) mistura heterogênea. 
d) mistura homogênea. 

 



 
 

 
2

26. Considere as figuras a seguir, em que cada 
esfera representa um átomo. 

 

 
 

As figuras mais adequadas para representar, 
respectivamente, uma mistura de compostos 
moleculares e uma amostra da substância 
nitrogênio são  
a) III e II.  
b) IV e III.  
c) IV e I.  
d) V e II.  
e) V e I.  

 
27. Os elementos químicos que estão representados 

na tabela periódica podem se unir por meio de 
ligações químicas, para formar diversas 
substâncias. As diversas moléculas existentes 
podem ser chamadas de substâncias e 
classificadas como substâncias simples ou 
compostas. 
No esquema abaixo, cada “bolinha”  
representa um átomo diferente. Conforme a 
quantidade de moléculas, substâncias simples e 
substâncias compostas, assinale a alternativa 
correta. 

 

 
 

a) 5 moléculas, 12 substâncias simples e 3 
substâncias compostas 

b) 12 moléculas, 5 substâncias simples e 3 
substâncias compostas 

c) 5 moléculas, 3 substâncias simples e 2 
substâncias compostas 

d) 5 moléculas, 2 substâncias simples e 3 
substâncias compostas 

e) 12 moléculas, 2 substâncias simples e 3 
substâncias compostas 

 
28. Em um laboratório de química, um estudante 

separou em frascos semelhantes três solventes 
que utilizaria em seu experimento. Entretanto, 
esqueceu de rotular esses frascos no momento 
da coleta e, posteriormente, não tinha certeza a 
respeito do componente de cada um deles. Mas, 
conhecendo a densidade de cada um dos 

líquidos, para sanar sua dúvida, efetuou o 
seguinte experimento. Adicionou 3 mL de cada 
solvente em tubos de ensaios separados e 
posteriormente adicionou 1 mL de água. A 
análise dos resultados permitiu a identificação 
inequívoca dos componentes presentes em cada 
frasco. Os resultados observados para cada tubo 
de ensaio e a tabela com as respectivas 
densidades dos líquidos estão mostrados na 
figura e na tabela abaixo: 

5,1HCCl
7,0Gasolina
8,0OHCHCH
0,1OH

)(g.mL
Cº 25 a Densidade

Líquido

3

23
2

1

 

 
A partir das informações acima, responda ao que 
se pede. 
a) Determine as substâncias presentes em cada 

um dos tubos, justificando em seguida o 
motivo de sua escolha. 

b) Comente a validade da seguinte afirmativa: 
“Todos os líquidos indicados na tabela acima 
são exemplos de substâncias puras”. 

 
29. Indique, dentre as matérias ar, sulfato de cobre 

(CuSO4), mercúrio (Hg), arroz-doce, gasolina, 
cristais de iodo, madeira e gás carbônico (CO2), 
dois exemplos de 
a) substâncias simples; 
b) substâncias compostas; 
c) misturas homogêneas; 
d) misturas heterogêneas. 

 
30. Em um erlenmeyer [equipamento de 

laboratório], colocam-se três  bolinhas de gude, 
álcool doméstico, água e óleo de cozinha, 
formando uma mistura. Quantas fases possui 
essa mistura? 


