
 

 

Tarefa Mínima 07 – 9º Ano – Química 

Prof. Arthur 
 
01. 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. Considere as figuras pelas quais são representados diferentes sistemas contendo determinadas substâncias 
químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo, e círculos de tamanhos diferentes representam 

elementos químicos diferentes. 
 

 
 

A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas 
a) 3, 4 e 5 representam misturas. 
b) 1, 2 e 5 representam substâncias puras. 

c) 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular e uma mistura de gases nobres. 
d) 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância molecular gasosa e uma substância simples. 
e) 1 e 5 representam substâncias simples puras. 

 

03. 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. 
 

 
 

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 
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04. Observe os quatro recipientes numerados de I a IV. Nesses recipientes, os círculos representam átomos. 

Átomos de diferentes elementos são retratados por cores diferentes. 
 

 
 

Assinale a afirmativa INCORRETA. 
a) Os recipientes II e III têm os mesmos compostos. 
b) A passagem de I para II representa uma transformação química. 

c) O recipiente IV contém uma mistura de quatro compostos diferentes. 
d) A passagem de I para III representa uma mudança de estado físico. 

 
05. O modelo, a seguir, representa o estado inicial de um sistema em que átomos de um mesmo elemento 

químico são representados por esferas de mesma cor, e átomos de elementos químicos distintos são 

representados por esferas de cores diferentes. 
 

 
 

Assinale a alternativa que corresponde ao modelo CORRETO para o sistema final, após uma reação 
química envolvendo as moléculas representadas no sistema inicial, acima descrito. 

a)

    

b)

    

c) 

    

d) 

 
 
06. Considere o sistema abaixo, onde átomos são representados por bolas: 
 

 
 

Pode-se afirmar que nele existem: 
 Elemento Substância Substância 

simples 

Substância 

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 
 

07. 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 


