
Professor: TOSTES AULA 3: EXERCÍCIOS DAS 

AULAS 1 e 2

TOSTES: O DINOSSAURO DA QUÍMICA

1



2

EX 1 ) Na química temos alguns conceitos básicos. Estes

conceitos são:

a) substâncias e misturas.

b) átomos e moléculas.

c) coisa e matéria.

d) matéria, corpo e objeto.

e) reações químicas.                           RESOLUÇÃO : LETRA d

EX 2) Qual das propriedades a seguir são as mais

indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida

de uma substância conhecida?

a) ponto de ebulição e densidade.

b) ponto de fusão e dureza.

c) cor e densidade.

d) ponto de fusão e visão.

e) cor e paladar.                        RESOLUÇÃO : LETRA a
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EX 3) Um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de 

pedra, realizou este experimento: colocou em uma proveta 

50mL de água e em seguida mergulhou uma pedra, cuja massa 

é de 10g, e anotou o volume da água na proveta, que foi 75mL, 

conforme mostra o esquema.

O valor da densidade dessa pedra é, em g/mL:

a) 3,0.         b) 2,5.        c) 2,0.        d) 0,4.       e) 0,2.

RESOLUÇÃO: O volume deslocado da água corresponde ao 

volume do corpo desde que ele não seja poroso. Então:

d = m / V  d = 10 / 25  d = 0,4 g / mL LETRA  d
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EX 4) A sequência a na qual todas as substâncias simples 

apresentam atomicidades diferentes entre si é:

a) H2, H2O, H2O2, O2.        b) S8, Fe, O2, P4.   c) F2, Al, N2, O3.

d) CH4, CCl4, H2SO4, HClO4.       e) Fe, N2, O3, Ag.

RESOLUÇÃO :  LETRA b
EX 5) A combustão do gás de cozinha (gás butano-C4H10) é

representada pela equação química abaixo:

C4H10 + 13 / 2 O2  4 CO2 + 5 H2O

O número de substâncias simples e o número de substâncias 

compostas presentes nesta reação são, respectivamente:

a) 1 e 1.      b) 1 e 2.      c) 1 e 3.      d) 3 e 1.      e) 4 e 0.

RESOLUÇÃO : Uma simples ( O2 ) e três compostas ( C4H10, 

CO2 e H2O )                                     LETRA c
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EX 6) Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados

em dois grupos: Substâncias puras e misturas. As

substâncias puras podem ser simples e compostas.

Considerando esse modo de classificação, julgue as

afirmativas:

I. O ar atmosférico é uma substância pura.

II. A água é uma substância simples.

III.O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas, embora

constituídas por átomos de um mesmo elemento.

IV.A matéria que contém três tipos de moléculas é uma substância

composta.

V. A matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma

substância simples, mesmo que cada molécula seja formada por

dois átomos diferentes.

RESOLUÇÃO : I – (F) o ar atmosférico é uma mistura

II – (F) a água é uma substância pura composta

III – (V) O2 é o gás oxigênio e O3 é o gás ozônio

IV – (F) é uma mistura

V – (F) é uma substância pura
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EX 7) Na natureza, as três classes gerais em que todas as

formas de matéria podem ser divididas são: elementos,

compostos e misturas. Dados os materiais:

I. Ouro  (Au)       II. Leite          III. Cloreto de sódio (NaCl)

quais deles constituem, respectivamente, uma mistura, um

composto e um elemento ?

RESOLUÇÃO : I – elemento  ; II = mistura    III = composto

EX 8) Durante a fusão de um sistema homogêneo A, verifica-se

que a temperatura se mantém constante do início ao fim da

fusão. O sistema A:

a) certamente é uma substância pura

b) certamente é uma mistura eutética

c) certamente é uma mistura azeotrópica

d) pode ser uma substância pura ou uma mistura eutética

e) pode ser uma substância pura ou uma mistura azeotrópica.

RESOLUÇÃO : LETRA   d



7

EX 9) Durante a fusão e a ebulição de um sistema A, a

temperatura se mantém constante até o fim de cada

mudança de estado. O sistema A:

a) certamente é uma substância pura

b) certamente é uma mistura eutética

c) certamente é uma mistura azeotrópica

d) pode ser uma substância pura ou uma mistura eutética

e) pode ser uma substância pura ou uma mistura azeotrópica.

RESOLUÇÃO : LETRA  a
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EX 10) (MACK-SP) Dentre as alternativas a seguir, a única

que é uma mistura é:

a) a glicose(C6H12O6). b) o cloreto de sódio(NaCl). c) o ar

atmosférico. d) o nitrato de prata(NaNO3). e) o iodo sólido(I2).

RESOLUÇÃO: LETRA c

EX 11) (UFMG) Uma amostra de uma substância X teve

algumas de suas propriedades determinadas. Todas as

alternativas apresentam propriedades que são úteis para

identificar essa substância, exceto:

a) densidade

b) massa da amostra

c) solubilidade em água

d) temperatura de fusão

e) temperatura de ebulição

RESOLUÇÃO : LETRA  b
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EX 12) É comum, inclusive entre os químicos, o uso da

expressão “substância pura e substância impura”.

Acerca desse fato, analise as afirmações abaixo e

indique se são verdadeiras ou falsas:
1.( ) As expressões são corretas porque uma substância pode ser 

pura ou impura, dependendo de como suas propriedades variam.

2.( ) É muito raro encontrar “substâncias puras” na natureza. Em 

geral, os materiais se apresentam na forma de misturas ou de 

“substâncias impuras”.

3.( ) A expressão “substância pura” é redundante porque se um 

material não é formado de uma única substância, portanto puro, 

esse material é classificado como mistura.

4.( ) Somente as “substâncias puras” possuem todas as 

propriedades químicas, físicas e de grupo constantes e invariáveis.

5.( ) A expressão “substância impura” refere-se a um material 

formado de duas ou mais substâncias (mistura), em que a principal 

delas aparece numa porcentagem superior ( > 90%) em relação 

à(s) outra(s).
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RESOLUÇÃO:

1. (F) O termo substância impura não é CORRETO pois 

nesse caso temos é uma mistura

2. (V) Podem adotar os termos como sinônimos

3. (V)

4. (V)

5. (V) 
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EX 13) (Efoa-MG) O ferro (Fe) é um dos componentes da

hemoglobina. A falta de ferro na alimentação causa anemia.

O processo anêmico pode ser revertido com uma

alimentação rica em carnes, verduras, grãos e cereais

integrais, sendo, em alguns casos, necessário um

suplemento de sulfato de ferro (II)(FeSO4). Nesse contexto,

os termos sublinhados no texto acima classificam-se,

respectivamente, como:

a) elemento químico e substância composta.

b) substância simples e substância composta.

c) mistura homogênea e mistura homogênea.

d) substância simples e mistura heterogênea.

e) elemento químico e mistura heterogênea.

RESOLUÇÃO: Fe e FeSO4 LETRA b
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EX 14) (ENEM) A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização 

como combustível, a massa é o que importa. Um aumento de 

temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. 

Para diminuir o efeitos práticos dessa variação, os tanques dos 

postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem 

subterrâneos:

I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do 

dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível.

II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando 

mais massa de combustível para cada litro.

III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema 

comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido.

Das considerações, somente:

a) I é correta.

b) II é correta.

c) III é correta.

d) I e II são corretas.

e) II e III são corretas

RESOLUÇÃO :    LETRA  e
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EX 15) (Mackenzie-SP) Água mineral engarrafada, 

propanona (C3H6O) e gás oxigênio (O2) são classificados, 

respectivamente, como:

a) substância pura composta, substância pura simples e 

mistura homogênea.

b) substância pura composta, mistura homogênea e substância 

pura simples.

c) mistura heterogênea, substância pura simples e substância 

pura simples.

d) mistura homogênea, substância pura composta e substância 

pura composta.

e) mistura homogênea, substância pura composta e substância 

pura simples.

RESOLUÇÃO :  LETRA     e
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EX 16) Dados os gráficos abaixo, qual deles corresponde 

ao de uma mistura azeotrópica?

a) I b) II c) III d) IV

RESOLUÇÃO : Mistura azeotrópica = se comporta como

uma substância pura na ebulição ( T = cte )

LETRA c
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EX 17) (Unifor-CE) O gráfico a seguir representa a variação da

temperatura em função do tempo para uma determinada amostra líquida.

Está correto o que se afirma somente em:
a) I. b) II. c) III. d) I e II. e) II e III.

RESOLUÇÃO : I- Falsa. O trecho A-B corresponde à faixa de valores de

temperatura em que o material é sólido.

II- Verdadeira. Do ponto C até o ponto D, encontramos a substância no

estado líquido.

III- Verdadeira. O patamar de número 2 não está na horizontal, ou seja, não é

constante, e o patamar 4 é horizontal, logo é constante, fator que caracteriza

uma mistura azeotrópica (que possui ponto de fusão e ponto de ebulição

constantes).

LETRA e

Os resultados obtidos permitem afirmar que

I. no trecho A-B está ocorrendo a ebulição da

mistura.

II. a partir do ponto C só há substâncias no

estado gasoso.

III. o líquido é uma mistura.
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EX 18) O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento 

da água pura à pressão constante de 1 atm.

Julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir:
1.O fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há 
duas fases em equilíbrio.
2.Na região C da curva, há somente a fase sólida.
3.Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante.
4.Na região D da curva, coexistem as fases sólida e líquida.

L

S

G
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RESPOSTA : LETRA  b

Corresponde à análise do chamado

empuxo, analisado na hidrostática 

que leva em conta o volume de 

líquido deslocado ao se colocar um 

corpo num líquido
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RESPOSTA : LETRA  b

Corresponde à posição da última 

letra do nome no alfabeto
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