
 

 

Tarefa Mínima 05 – 6º Ano – Química 

Prof. Gustavo 
 
01. 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. 

 

02. A maioria dos materiais não é nem elementos puros nem compostos puros; são misturas de substâncias 
mais simples. Por exemplo, um medicamento, tal como xarope expectorante, é uma mistura de vários 
ingredientes formulados para conseguir um efeito biológico. Um sistema constituído por açúcar dissolvido 
em água, limalha de ferro, vapor d’água e nitrogênio gasoso pode ser classificado como: 
a) sistema heterogêneo com 4 fases e 3 componentes. 
b) sistema homogêneo com 4 fases e 4 componentes. 
c) sistema heterogêneo com 3 fases e 3 componentes. 

d) sistema homogêneo com 3 fases e 4 componentes. 
e) sistema heterogêneo com 3 fases e 4 componentes. 

 
03. Considere os sistemas abaixo. 

 

 
 
Os sistemas I, II e III correspondem, respectivamente, a 
a) mistura heterogênea, substância composta, mistura heterogênea. 
b) mistura homogênea, substância simples, mistura heterogênea. 

c) mistura homogênea, substância simples, mistura homogênea. 
d) mistura homogênea, substância composta, mistura heterogênea. 

 
04. Não é exemplo de mistura 

a) o ar atmosférico. 
b) a água do mar. 
c) a areia. 

d) o óxido de cálcio. 
e) o álcool hidratado. 

 
05. Considere um sistema formado por gelo, água líquida, sal e açúcar. O sal e o açúcar estão ambos 

dissolvidos na água. O número de fases e o número de componentes deste sistema são, respectivamente: 
a) 1 e 3 

b) 2 e 3 
c) 1 e 4 
d) 2 e 4 
e) 3 e 4 
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06. A imagem abaixo ilustra um pacote de um produto comercial vendido como fertilizante e conhecido como 

NPK. As siglas NPK são uma referência à química e especificamente a presença dos elementos químicos 
componentes deste material. 

 

 
 
Os elementos químicos em questão são, respectivamente: 
a) nitrogênio, fósforo e potássio. 

b) sódio, potássio e cromo. 
c) nitrogênio, potássio e cromo. 
d) nitrato, fosfato e potássio. 
e) sódio, fosfato e potássio. 

 

07. A água potável é definida como 

a) substância pura. 
b) mistura contendo hidrogênio e oxigênio na proporção de 2 para 1. 
c) substância formada somente por H2O. 
d) mistura de água e outros compostos dissolvidos, isentos de organismos patológicos. 
e) substância formada pela mistura entre hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso em condições assépticas, 

que não permitem a contaminação por bactérias. 
 

08. Água contendo álcool etílico, água contendo microorganismos e água líquida contendo água sólida são, 
RESPECTIVAMENTE, exemplos de: 
a) substância composta, substância composta e substância simples. 
b) mistura homogênea, mistura homogênea e mistura heterogênea. 
c) mistura homogênea, mistura heterogênea e substância composta. 
d) substância composta, mistura heterogênea e substância composta. 
e) mistura heterogênea, mistura homogênea e mistura heterogênea. 

 


