
 

 

01. Diga o elemento químico que está de forma preponderante: 
a) na grafite 
b) no transístor 
c) no aço 

d) no ar 
 
02. Sejam os seguintes materiais: 

I. Latão   
II. Ar   
III. Gasolina   

IV.  Prata   

V.   Água 
VI.  Leite 
VII. Magnésio 
VIII. Cloreto de Sódio 
 
Assinale a afirmativa correta: 

 ELEMENTOS COMPOSTOS MISTURAS 
 

a) II, IV e VII III, V e VIII I e VI 
b) IV e VII II, V e VIII I, III e VI 
c) I, IV e VII V e VIII II, III e VI 
d) IV e VII II, V, VI e VIII I e III 
e) IV e VII V e VIII I, II, III e VI 

 

03. O número de elementos, de átomos, de substância e de moléculas representados em um sistema formado 
por: 

 
a) 3,12,4,5 
b) 9,4,5,4 

c) 5,5,5,5, 

d) 4,3,3,2 
e) 12,5,4,4 

 
04. Associe corretamente a segunda coluna com a primeira: 

I. gás  Oxigênio              (   ) substância composta 
II. ar puro que respiramos   (   ) mistura heterogênea 

III. água                              (   ) elemento 
IV. areia e água                    (   ) solução homogênea 
V. o átomo de sódio             (   ) substância simples 
 
A associação correta, de cima para baixo, é: 
a)  II, I, III, IV, V. 

b) I, III, II, V, IV. 
c) I, II, IV, III, V. 
d) III, IV, V, II, I. 

e) III, V, IV, II, I. 
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05. Considere o sistema abaixo, onde átomos são representados por bolas: 
 

 
 

Pode-se afirmar que nele existem: 

   Elemento      Substância    Susbtância     Substância 
                                            Simples          Binária 
a) 20                   6                 2                     3 
b) 6                     4                 2                     4 
c) 3                     6                 4                     2 

d) 3                     4                 1                     3 
e) 1                     3                 1                     1 

 
06. 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. 
 
07. 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. 

 



Exercícios Complementares 

 

 
3 

08. A queima do enxofre produz um gás poluente que também é um dos responsáveis pela chuva ácida. A 
equação que representa a reação química citada é: S(s) + O2(g)  SO2(g) 

Em relação às substâncias participantes desta reação, pode-se afirmar que o 
a) S(s) e o O2(g) são substâncias simples. 
b) O2(g) e o SO2(g) são substâncias compostas. 
c) SO2 é um óxido básico. 
d) S(s) é um sólido iônico. 

 

09. A gripe é uma doença transmitida de pessoa para pessoa, principalmente por meio de gotículas de saliva 
eliminadas pelo paciente contaminado pelo vírus da gripe. Existem diferentes tipos de gripe, que variam de 
acordo com o tipo de vírus que acomete o paciente. A gripe H1N1 é causada por um subtipo de Influenza A 
que é denominado de H1N1. Um dos primeiros procedimentos preventivos é a vacinação, o outro é a 
higiene. No processo de higienização, principalmente das mãos, é aconselhável a utilização de ÁLCOOL 70. 
Esse álcool é obtido pela adição de água ao álcool etílico até atingir a proporção de 70% álcool e 30% 
água. 

 

É correto afirmar que o Álcool 70 é uma 
a) substância pura, pois a água não altera sua composição. 
b) mistura heterogênea, pois água e álcool são substâncias diferentes. 
c) mistura homogênea, pois forma um sistema unifásico de mais de um constituinte. 
d) substância simples, pois tanto água como álcool são compostos comuns no cotidiano das pessoas. 
e) substância composta, pois é formada por mais de um componente. 

 
10. 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. 
 
 
 


