
 

 

 
01. Um professor realizou várias experiências (a 20 °C e 1 atm) e organizou a seguinte tabela: 
 

 
 

De acordo com a tabela, assinale a alternativa incorreta: 
a) O estado físico da substância D, à temperatura ambiente, é gasoso. 
b) Se misturarmos a substância B com a substância D, à temperatura ambiente, forma- se uma mistura 

homogênea. 
c) A substância mais volátil, à temperatura ambiente, é a A. 
d) Se misturarmos as substâncias A, C e água, forma- se um sistema difásico. 
e) O processo mais adequado para separarmos uma mistura  da substância C com água, à temperatura 

ambiente, é destilação simples. 
 
02. Ao adicionarmos açúcar a um suco, notamos que após certa quantidade, o açúcar não mais se dissolve na 

água. Isto significa que existe um limite de solubilidade de uma substância conhecida como “soluto” em 
outra conhecida como “solvente” e, este limite é  conhecido  como  “Coeficiente  de Solubilidade”, ou seja, 
é a maior quantidade de soluto que se pode dissolver numa dada quantidade de solvente a uma certa 
temperatura. Assim sendo, um suco adoçado com açúcar, quanto ao número de fases, pode ser: 
a) sempre monofásico.  
b) sempre bifásico. 
c) monofásico ou bifásico.  
d) monofásico ou trifásico.  
e) bifásico ou trifásico. 

 
03. (UNICAMP-SP) Qual é o estado físico (sólido, líquido, gasoso) das substâncias da tabela abaixo, quando 

as mesmas se encontram no deserto da Arábia à temperatura de 50 °C (pressão ambiente = 1 atm)? 
 

 
 
04. (FEI-SP) Qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples? 

a) H2O, HCℓ, CaO 
b) H2O, Au, K 
c) H2O, Cℓ2, K 
d) Au, Fe, O2 
e) H2, Cℓ2, NaCℓ 
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05. (FMTM-MG) Observe os sistemas abaixo, onde as esferas representam átomos. 
 

 
 

Substância composta gasosa e substância simples sólida estão, respectivamente, representadas nos 
sistemas: 
a) I e II.  
b) II e III.  
c) II e IV.  
d) IV e V.  
e) V e III. 

 
06. (PUC-SP) Considere o gráfico abaixo: 
 

 
 

As curvas AA’ e BB’ correspondem, respectivamente, ao comportamento de: 
a) uma substância pura e uma solução. 
b) uma solução e uma substância pura. 
c) uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. 
d) duas soluções. 
e) duas substâncias puras 

 
07. 

 
 

Analisando o gráfico acima, referente ao aquecimento de uma substância sólida, podemos afirmar que 
a) quando t = 2 minutos, tem-se um sistema monofásico. 
b) quando t = 4 minutos, coexistem substância sólida e substância líquida. 
c) em t = 1 inicia-se a liquefação da substância.  
d) a substância tem ponto de fusão igual a 40 °C. 
e) no intervalo de 5 a 8 minutos, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor. 
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08. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 g de água. Considerando-se que 
volume da solução é igual a 300 mL, a densidade dessa solução em g/mL será de: 
a) 10,0  
b) 1,0  
c) 0,9 
d) 1,1  
e) 0,1 

 
09. 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. 

 
10. A figura representa a curva de aquecimento de uma amostra, em que S, L e G significam, respectivamente, 

sólido, líquido e gasoso. Com base nas informações da figura é CORRETO afirmar que a amostra consiste 
em uma 

 

 
a) substância pura.  
b) mistura coloidal.  
c) mistura heterogênea.  
d) mistura homogênea azeotrópica.  
e) mistura homogênea eutética. 

 
 


