
 

 

Professor Gustavo – AP 07 
 
01. Desinfetante de amplo uso nas residências, a água sanitária é um exemplo de 

a) substância simples. 
b) substância composta. 
c) substância pura. 
d) mistura heterogênea. 
e) mistura homogênea. 

 
Gab: e 
Hipoclorito de sódio (água sanitária) é um composto químico com fórmula NaClO. Solução (homogênea)  
de hipoclorito de sódio é usada frequentemente como desinfetante e como agente alvejante. 

 
02. Considera-se um sistema homogêneo ou heterogêneo qualquer porção do universo que seja submetido a 

uma observação, sendo que a mesma pode ser uma substância pura ou uma mistura. 
 

São exemplos de sistemas homogêneos e heterogêneos, respectivamente, 
a) água potável e água com álcool etílico. 
b) água com gelo e água barrenta. 
c) água destilada com gelo e água potável com sal. 
d) água destilada e água com óleo de soja. 

 
Gab: d 
Água destilada – homogênea  
Óleo de soja + água – heterogênea  

 
03. Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo 

e, especialmente, ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com 
propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado. 

 
Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada 
visualmente é 
a) etanol e água. 
b) etanol e acetona. 
c) gasolina e água. 
d) gasolina e benzeno. 
e) gasolina e querosene. 

 
Gab: c  
A mistura água + gasolina é heterorgênea podendo então ser identificada. 

 
04. Assinale o que for correto. 

01. Uma mistura de água, metanol, açúcar completamente dissolvido e pó de serra forma um sistema 
heterogêneo de duas fases. 

02. Uma mistura de água e óleo de canola forma um sistema heterogêneo de duas fases. 
04. Uma mistura de água a 80 ºC com pó de serra forma um sistema homogêneo de uma fase. 
08. Uma mistura de álcool etílico e iodo completamente dissolvido forma um sistema heterogêneo de duas 

fases. 
16. O ar atmosférico livre de poluição e de água é um sistema homogêneo de três fases. 

 
Gab: 03 
01. V  
água + metanol + açúcar = 1 fase 
 pó de serra = 1 fase  
02. V 
Água = 1 fase 
Óleo de canola = 1 fase  

  
 
 
 



Química – Avaliação Produtiva 

 

 
2

05. Considere os seguintes produtos: 
1 pedra de granito. 
1 copo de água mineral. 
1 barra de ouro. 
1 balão cheio de ar. 
1 colher de cloreto de sódio. 
 
São misturas homogêneas 
a) a pedra de granito e o ar contido no balão. 
b) a água mineral e o ar contido no balão. 
c) a barra de ouro e a água mineral. 
d) a pedra de granito e cloreto de sódio. 
e) a barra de ouro e cloreto de sódio. 

 
Gab: b 
Granito – heterogêneo  
água mineral – homogêneo  
ouro – homogêneo  
ar – homogêneo  
cloreto de sódio + colher  - heterogêneo  

 
06. Em um experimento na aula de laboratório de química, um grupo de alunos misturou em um recipiente 

aberto, à temperatura ambiente, quatro substâncias diferentes: 
 

 
 

Nas anotações dos alunos, consta a informação correta de que o número de fases formadas no recipiente e 
sua ordem crescente de densidade foram, respectivamente: 
a) 2; mistura de água e etanol; mistura de grafite e polietileno. 
b) 3; polietileno; mistura de água e etanol; grafite. 
c) 3; mistura de polietileno e etanol; água; grafite. 
d) 4; etanol; polietileno; água; grafite. 
e) 4; grafite; água; polietileno; etanol. 
 
Gab: b 

 
07. A química é responsável pela melhora em nossa qualidade de vida e está inserida em nosso cotidiano de 

muitas formas em substâncias e misturas que constituem diversos materiais. 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, substância simples, substância composta, mistura 
homogênea e mistura heterogênea. 
a) Água, granito, alumínio, aço. 
b) Água, aço, alumínio, granito. 
c) Alumínio, aço, água, granito. 
d) Alumínio, água, aço, granito. 
e) Alumínio, água, granito, aço. 

 
 Gab:d 
 
08. Dados os sistemas abaixo e considerando que apenas o sistema 1 apresenta pontos de fusão e ebulição 

constantes durante a mudança de estado, assinale o que for correto. 
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01. O sistema 1 é composto de substância pura. 
02. Os sistemas 2 e 4 são denominados sistemas heterogêneos. 
04. Os sistemas 2, 3 e 4 consistem de misturas, sendo que os sistemas 2 e 4 são misturas heterogêneas e 

o sistema 3 é uma mistura homogênea. 
08. Os sistemas 3 e 4 podem ser totalmente separados por filtração simples. 
16. O sistema 2 pode ser separado por decantação, utilizando-se, por exemplo, um funil de decantação. 

 
Gab: 23 

 
09. Um estudante de química, para entender melhor o que acabara de estudar sobre solubilidade, foi para um 

laboratório, onde rotulou três erlenmeyers como 1, 2 e 3 e neles colocou as seguintes substâncias:  
 

Erlenmeyer 1: tetracloreto de carbono e heptano  
Erlenmeyer 2: cloreto de hidrogênio gasoso e água.  
Erlenmeyer 3: benzeno e água.  
 
Considerando os sistemas acima, três afirmações foram feitas:  
1. Só o erlenmeyer 1 apresenta uma mistura homogênea.  
2. Os erlenmeyers 2 e 3 apresentam duas fases.  
3. Apenas os erlenmeyers 1 e 2 apresentam mistura homogênea.  
 
Está(ão) correta(s) apenas:  
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 1 e 3  
e) 2 e 3 

 
 Gab: c 
 
10. Sobre a matéria, suas características e seu comportamento, assinale o que for correto. 

01. Misturas homogêneas são monofásicas e chamadas de soluções. 
02. A água é classificada como substância simples e tem seu ponto de ebulição dependente da altitude. 
04. Uma mistura de dois compostos, que em condições ambiente são gases e encontram-se na forma 

pura, será sempre homogênea. 
08. Nas misturas heterogêneas sólido-líquido, as fases podem ser separadas por processos como 

decantação, centrifugação e filtração. 
16. Oxigênio (O2) e Ozônio (O3) são gases classificados como substâncias compostas. 

 
 Gab: 13 
 
 


