
 

 

TM 21 - 8º ANO - PAVANELLI – QUÍMICA 
 
01. (ETEC SP) No estudo de substâncias puras e misturas, a professora apresentou dois sistemas a seus 

alunos, conforme representado nas figuras. 
 

 
 

Ela solicitou que analisassem e fizessem duas afirmações sobre cada sistema. 
Nas alternativas, encontram-se algumas das afirmações feitas pelos alunos. 
Analise-as e assinale a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta sobre um dos sistemas 
representados. 
a) No sistema 1, temos duas substâncias simples. 
b) O sistema 1 é uma substância pura. 
c) No sistema 1, temos cinco componentes. 
d) O sistema 2 é uma mistura. 
e) No sistema 2, temos dois componentes. 

 
02. (EsPCEX) O critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomo 

que as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dita simples e a formada 
por mais de um tipo de átomo é dita composta. Baseado neste critério, a alternativa que contém apenas 
representações de substâncias simples é: 
a) HCl , CaO e MgS. 
b) Cl2, CO2 e O3. 
c) O2, H2 e I2. 
d) CH4, C6H6 e H2O. 
e) NH3, NaCl e P4. 

 
03. (Uni-FaceF SP) Considere as misturas contidas nos tubos 1, 2 e 3 representadas na ilustração. 
 

 
 

É uma mistura homogênea o que está contido 
a) no tubo 1, apenas. 
b) no tubo 2, apenas. 
c) no tubo 1 e no tubo 2, apenas. 
d) no tubo 1 e no tubo 3, apenas. 
e) nos tubos 1, 2 e 3. 
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04. (Univag MT) Considere um sistema formado por três pedras de gelo, água líquida, óleo, cloreto de sódio 
(aq) e sacarose (aq), sem corpo de fundo. Esse sistema possui 
a) 5 fases e 5 substâncias. 
b) 2 fases e 4 substâncias. 
c) 2 fases e 5 substâncias. 
d) 3 fases e 5 substâncias. 
e) 3 fases e 4 substâncias. 
 

05. (PUC RS) Em uma aula de Ciências, no Ensino Fundamental, o professor adicionou uma colher de cloreto 
de sódio a um copo cheio de água à temperatura ambiente e agitou o sistema. Ao perguntar às crianças o 
que havia ocorrido, algumas responderam que o sal não estava mais no copo. 

 
Levando em conta a situação apresentada, a correta explicação para o fenômeno é: 
a) O sal desintegra em presença da água, não deixando vestígios no solvente. 
b) O NaCl reage com H2O, formando um novo composto líquido, transparente e homogêneo. 
c) O NaCl se dissocia em água, formando íons, que vaporizam à temperatura ambiente. 
d) O cloreto de sódio, apesar de invisível, fica no estado sólido, no fundo do copo. 
e) As partículas de cloreto de sódio se dissociam, liberando íons, que são microscópicos. 

 
06. (UEG GO) Uma solução foi preparada a 30 °C pela dissolução de 80 g de um sal inorgânico hipotético em 

180 g de água. A solubilidade dessa substância se modifica com a variação da temperatura conforme a 
tabela a seguir. 
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Se a solução for resfriada para 20 °C, a massa, em gramas, do sal que irá precipitar será igual a  
a) 48,0  
b) 28,0  
c) 22,4  
d) 13,8  

 
 


