
 

 

Tarefa Mínima 05 – 9º Ano – Química 

Prof. Gustavo 
 
01. A água é uma substância essencial à vida, mas também essencial no cotidiano da atividade industrial e 

comercial da sociedade, porque o respectivo uso vai além do consumo humano, e abarca a utilização em 
áreas como o saneamento e a produção de diversos produtos industriais. Acerca desse bem universal, 
assinale a alternativa correta. 
a) A água é um elemento da natureza, assim como a terra, o fogo e o ar. 

b) A água é uma mistura composta de dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. 
c) A água é uma substância simples contendo três átomos. 

d) A água é uma substância composta formada por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. 
e) A água potável é exemplo de material definido como substância pura e composta. 

 
02. Considere uma amostra sólida que apresenta ponto de fusão constante e coloração amarela uniforme. 

Dissolve somente parte do sólido com adição de água e após fundir totalmente, com aquecimento contínuo, 
entra em ebulição com temperatura variável. 

 
Com base nessa informação, é correto afirmar que essa amostra 
01. é uma substância pura. 
02. é uma substância composta. 
03. é uma mistura homogênea. 

04. é uma substância pouco solúvel em água. 
05. ao entrar em ebulição, ocorreu a sublimação da substância. 

 
03. Os veículos automotores emitem gases poluentes na atmosfera como o NO2 e o NO3, conhecidos pelos 

nomes de óxido nitroso e óxido nítrico, respectivamente, os quais reagem com a água da chuva 
precipitando na forma de ácido nítrico. Já o SO2, precipita na forma de ácido sulfúrico também quando 
reage com a água da chuva. Esses ácidos são altamente tóxicos e corrosivos: nos vegetais retardam o 

crescimento, e nos seres humanos atacam as vias respiratórias. 
 
A respeito dessas substâncias poluentes grifadas no texto e os elementos químicos que a constituem, é 
CORRETO afirmar que: 
a) O SO2 é uma substância simples. 
b) O enxofre não constitui nenhuma dessas substâncias. 

c) As substâncias poluentes são constituídas por 3 elementos químicos. 
d) Não possuem nenhum elemento em comum. 
e) O nitrogênio é um metal. 

 
04. Com base na tabela abaixo, que apresenta a temperatura de fusão e ebulição de algumas substâncias a 1 

atm, analise as informações apresentadas e assinale o que for correto. 
 

 
 

01. À temperatura ambiente, todas as substâncias são líquidas. 
02. Na temperatura de 150ºC, apenas o ácido sulfúrico é líquido. 
04. Numa mesma temperatura em que se pode encontrar a água e o ácido sulfúrico no estado sólido já se 

pode encontrar o cloro e o oxigênio no estado gasoso. 
08. A temperatura de ebulição dos gases cloro e oxigênio tende a aumentar em altitudes elevadas. 

 
05. Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem se unir por meio de ligações 

químicas, para formar diversas substâncias. As diversas moléculas existentes podem ser chamadas de 

substâncias e classificadas como substâncias simples ou compostas. 

No esquema abaixo, cada “bolinha”  representa um átomo diferente. Conforme a quantidade 
de moléculas, substâncias simples e substâncias compostas, assinale a alternativa correta. 
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a) 5 moléculas, 12 substâncias simples e 3 substâncias compostas 

b) 12 moléculas, 5 substâncias simples e 3 substâncias compostas 
c) 5 moléculas, 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas 
d) 5 moléculas, 2 substâncias simples e 3 substâncias compostas 
e) 12 moléculas, 2 substâncias simples e 3 substâncias compostas 

 
06. Diamante e grafite são sólidos covalentes, formados por um único tipo de elemento químico, o carbono, 

embora apresentem propriedades distintas. Por exemplo, o diamante é duro, não é condutor elétrico, 

enquanto a grafite é mole, apresenta condutividade elétrica, sendo, por isso, utilizada em fornos elétricos. 
As diferentes propriedades evidenciadas nesses sólidos devem-se ao fato de 
a) a ligação química ser mais forte no grafite. 

b) o grafite apresentar moléculas mais organizadas. 
c) o grafite possuir estrutura química diferente do diamante. 
d) o grafite se apresentar na natureza constituído de moléculas discretas. 
e) a quantidade de átomos em 1 mol das variedades alotrópicas do carbono ser diferente. 

 
07. No processo de resfriamento de uma mistura de 40% de cádmio e 60% de bismuto, a cristalização desses 

metais inicia-se a 270ºC e termina a 140ºC, quando a solução atinge a composição eutética. A 
recristalização encontra-se CORRETAMENTE representada através da curva 

      

         
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 8 
  
Considere algumas características do Teatro Amazonas. 

 

 
(g1.globo.com) 

 

A cúpula do teatro é composta de 36 mil peças de escamas em cerâmica esmaltada e telhas vitrificadas, 

vindas da Alsácia. Foi adquirida na Casa Koch Frères, em Paris. A pintura ornamental é da autoria de Lourenço 
Machado. O colorido original,em verde, azul e amarelo é uma analogia à exuberância da bandeira brasileira. 

(www.culturamazonas.am.gov.br) 
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08. O ingrediente comum a todos os produtos cerâmicos, entre eles as escamas e as telhas da cúpula do 

teatro, é a argila, que tem a caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O) como principal componente. O número de 
elementos químicos presentes na estrutura da caulinita é 
a) 5. 
b) 17. 
c) 3. 
d) 4. 

e) 11. 
 
09. Novas tecnologias de embalagens visam a aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua 

deterioração e mantendo a qualidade do produto comercializado. Essas embalagens podem ser 
classificadas em Embalagens de Atmosfera Modificada Tradicionais (MAP) e Embalagens de Atmosfera 
Modificada em Equilíbrio (EMAP). As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior 

tanto gases como He, Ne, Ar e Kr, quanto composições de CO2 e O2 em proporções adequadas. As EMAP 
também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por CO2 e O2 e apresentam microperfurações 
na sua superfície, conforme ilustrado abaixo. 

 

  
 
Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizado por: 
a) Kr 
b) O2 
c) He 

d) CO2 


