
1.(UNIFOR 2019) O carbono está disponível na terra em formas 

orgânicas e inorgânicas e em quantidade finita. Quando presente em 

coisas vivas, o carbono é denominado de orgânico. O carbono 

inorgânico é encontrado em coisas não-vivas (como rochas, conchas 

de animais), na atmosfera e nos oceanos. O dióxido de carbono é um 

gás importante na nossa atmosfera. Evita a fuga de calor e, ao fazê-lo, 

aquece a atmosfera da Terra. Funciona como o vidro de uma estufa, 

evita que o calor escape e, por essa razão, é chamado de gás de efeito 

estufa. O carbono se move através do sistema da Terra de vivo para 

não-vivo de muitas maneiras diferentes.

Analise as seguintes afirmações sobre as formas cristalinas de 

apresentação do carbono:

EXERCÍCIOS – MÓD. 01  - MATERIAIS E SUBSTÂNCIAS – FRENTE A – PÁG. 304

I. O diamante é uma forma polimórfica metaestável do carbono nas condições

normais de temperatura e pressão.
Verdade. O diamante é uma forma alotrópica do carbono mais energética, sendo, 

menos estável.



II. O monocristal de grafite é bom condutor de corrente elétrica em uma 

direção, mas não o é na direção perpendicular à mesma.

III. São formas polimórficas do carbono: grafite, diamante, fulereno C60

e nanotubos de carbono.

IV. No grafite, as ligações químicas entre os átomos de carbono são fortes 

com estrutura tetraédricas e entre camadas são fracas.

V. O material constituído por uma única camada de átomos de carbono 

que compõe o grafite é denominado grafeno.

É correto apenas o que se afirma em

(A) IV e V.

(B) I, IV e V.

(C) II, IV e V.

(D) I, II, III e IV.

(E) I, II, III e V.

Falsa. A estrutura é hexagonal plana

Verdade.  A condutividade do carbono grafite é devido a presença dos elétrons da 

ligação Pi , que se movimentam numa direção paralela .

Verdade.

Verdade.
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2 (FUVEST). 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) 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

d) 6 e 4 representam, respectivamente,

uma substância molecular gasosa 

e uma substância simples

e) 1 e 5 representam substâncias 

simples



a) 3, 4 e 5 representam misturas
Incorreta. As figuras 3 e 5 representam misturas, 

no entanto a figura 4 possui moléculas de uma 

única espécie química, portanto não trata de 

uma mistura e sim uma substância pura do tipo 

composta (apresenta diferentes elementos em 

sua composição).
b) 1, 2 e 5 representam substâncias puras
Incorreta. As representações 1 e 2 apresentam 

substâncias puras, no entanto a representação 5

contém círculos com diferentes tamanhos, 

representando diferentes átomos não ligados –

gases nobres – portanto trata-se de uma mistura.

c) 2 e 5 representam, respectivamente, uma

substância molecular e uma mistura de gases

Correta. De fato a figura 2 contém moléculas diatômicas de um mesmo elemento 

(substância simples), logo representa uma substância molecular. Já a figura 5

contém círculos separados com diferentes tamanhos representando uma 

mistura de gases nobres.
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Incorreta. A figura 6 contém representações de 

moléculas diatômicas de uma substância 

simples que de fato podem representar uma 

substância molecular gasosa, no entanto, na 

figura 4 temos moléculas formadas por 

diferentes átomos (círculos de tamanhos 

distintos), portanto uma substância composta e 

não simples.

d) 6 e 4 representam, respectivamente,

uma substância molecular gasosa 

e uma substância simples

e) 1 e 5 representam substâncias simples

Incorreta. A figura 1 representa de fato uma substância pura já que é formada por 

um único tipo de molécula, no entanto a figura 5 não apresenta uma substância 

simples pura, pois apesar de conter substâncias simples (formadas por um único 

tipo de átomo), ela representa uma mistura de gases nobres.



3(UTF – PR). As pesquisas científicas têm mostrado que a existência de outras 

formas de vida fora da terra passa pela busca de substâncias químicas que 

possam suportar esta hipótese. Até o momento já foram divulgadas notícias sobre 

a existência, em Europa, uma das 4 luas de Júpiter, de água (H2O), uma mistura de 

compostos formadas pela presença de oxigênio (O), enxofre ionizado (S) e gelo, 

além da suspeita de substâncias que poderiam ser formadas por cloro (Cl) e sais 

de carbonato (CO3
2-); no cometa Lovejoy foi noticiada a existência de etanol 

(CH3CH2OH) e um glicoaldeído de açúcar (OHCH2CHO); na atmosfera do planeta 

Marte noticiou-se a existência de vapor d’água  (H2O), e dos gases, Nitrogênio (N2

), monóxido de carbono (CO), óxido nítrico (NO), metano (CH4) e gás carbônico  

(CO2), entre outros. 

Sobre as substâncias químicas citadas no enunciado, assinale a alternativa correta. 

a) Em Marte as substâncias citadas são todas compostas. 

b) O etanol e o glicoaldeído de açúcar apresentam a mesma quantidade de átomos. 

c) O gás carbônico representa uma mistura homogênea de carbono e oxigênio. 

d) As substâncias simples citadas no texto compreendem N2 , O2 , S8 , Cl2 e H2O. 

e) Em Europa atribui-se a existência de pelo menos 5 elementos químicos H, Cl , S, 

C e O. 



[A] Incorreta. Em Marte tem Nitrogênio (N2), que é uma substância 

simples. 

[B] Incorreta. O etanol (CH3CH2OH) apresenta 9 átomos no total e 

o glicoaldeído de açúcar (OHCH2CHO) apresenta 8 átomos. 

[C] Incorreta. O gás carbônico (CO2), não é uma mistura e sim 

uma substância pura. 

[D] Incorreta. A água H2O é uma substância composta. 

[E] Correta. Em Europa, uma das 4 luas de júpiter, existem pelo 

menos 5 elementos químicos: H, Cl , S, C e O.

Resolução:

Sobre as substâncias químicas citadas no enunciado, assinale a alternativa correta. 

a) Em Marte as substâncias citadas são todas compostas. 

b) O etanol e o glicoaldeído de açúcar apresentam a mesma quantidade de átomos. 

c) O gás carbônico representa uma mistura homogênea de carbono e oxigênio. 

d) As substâncias simples citadas no texto compreendem N2 , O2 , S8 , Cl2 e H2O. 

e) Em Europa atribui-se a existência de pelo menos 5 elementos químicos H, Cl , S, 

C e O. 
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4(UERJ 2019). 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) CO2X

O gás carbônico é uma  

substância composta, ou

seja, formada por mais de 

um elemento (carbono e 

oxigênio).


