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Estados Físicos da Matéria 
 
1. (G1 - cftmg 2006)  Referindo-se às propriedades dos estados físicos da matéria, é 

INCORRETO afirmar que  

a) a mudança de estado de um material altera o modo como as partículas se organizam e 
movimentam sem modificar sua natureza.    

b) os sólidos apresentam máxima organização interna e suas partículas efetuam movimentos 
de vibração em torno de um ponto de equilíbrio.    

c) as partículas se encontram mais distantes umas das outras nos líquidos do que nos gases, e 
as forças de interação entre elas são desprezíveis.    

d) as partículas que constituem os gases apresentam entre si grandes espaços vazios e fracas 
forças de interação, favorecendo sua expansão e compressão.    

   
2. (Ufscar 2006)  Considere os seguintes dados obtidos sobre propriedades de amostras de 

alguns materiais. 

 

Com respeito a estes materiais, pode-se afirmar que:  

a) a 20°C, os materiais X e Y estão no estado líquido.    
b) a 20°C, apenas o material Z está no estado gasoso.    
c) os materiais Z, T e W são substâncias.    
d) os materiais Y e T são misturas.    
e) se o material Y não for solúvel em W, então ele deverá flutuar se for adicionado a um 

recipiente contendo o material W, ambos a 20°C.    
   
3. (G1 - cftmg 2005)  Nos herbários, são guardadas várias plantas secas, com a finalidade de 

se catalogarem as mais diversas espécies. Para impedir que insetos ataquem as plantas, 

utiliza-se a naftalina. Seu odor é percebido à temperatura ambiente, o que possibilita o 

afastamento dos insetos. Após algum tempo, a naftalina diminui de massa até o total 

desaparecimento. 

 

Esse fenômeno é denominado de  

a) liquefação.    
b) sublimação.    
c) evaporação.    
d) decomposição.    
   
4. (Uel 2003)  O ácido láurico é um ácido graxo de cadeia saturada com 12 átomos de carbono. 

Esse ácido é conhecido na indústria farmacêutica devido à sua propriedade antimicrobiana. O 

gráfico a seguir representa a curva de resfriamento de uma amostra de ácido láurico, 

inicialmente no estado líquido, a uma temperatura acima de seu ponto de solidificação. 
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Sobre esse sistema e sua transformação, considere as afirmativas a seguir: 

I. Somente o segmento BC representa duas fases. 

II. O ponto de fusão do ácido láurico está em torno de 43°C. 

III. No ponto D as moléculas do ácido láurico apresentam maior energia cinética média do que 

no ponto A. 

IV. A temperatura na qual o segmento BC é formado depende da quantidade inicial de ácido 

láurico analisada. 

 

Dentre as afirmativas, apenas estão corretas:  

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

Substâncias e Misturas 
 
5. (Uepg 2013)  Quanto às características das substâncias puras e das misturas, assinale o 
que for correto.  
01) Misturas sólidas homogêneas não podem ser consideradas soluções.    
02) Densidade e ponto de ebulição são propriedades que podem diferenciar uma substância 

pura de uma mistura.    
04) O ponto de ebulição de uma substância pura não sofre a influência da pressão atmosférica.    
08) Uma substância pura sempre constituirá um sistema monofásico.    
16) Misturas azeotrópicas são misturas homogêneas com ponto de fusão constante.    
   
6. (Ufpb 2012)  O ar atmosférico, cuja composição até uma altura de 70 km varia muito pouco 

em qualquer lugar do planeta, é constituído predominantemente pelos gases 2
N  e 2

O . Em 

meio a esses gases, encontram-se dispersas partículas sólidas de origens naturais, 
provenientes da ação dos ventos sobre desertos, emanações de partículas vulcânicas, 
liberação de pólen de plantas, e outras partículas resultantes de queimadas e da poluição 
causada pelas fábricas e pelos veículos automotores. De acordo com essas informações, é 
correto afirmar que o ar atmosférico  
a) é uma substância composta.    
b) é uma substância gasosa.    
c) tem composição idêntica tanto na zona rural quanto na zona urbana.    
d) é uma mistura heterogênea.    
e) pode ser purificado por processo de destilação simples.    
   
7. (Uftm 2011)  Em um béquer, sob agitação constante em temperatura ambiente, são 

misturados 2 mL de solução aquosa de NaC  (d = 1,1 g/cm3), 2 mL de 4CC  (d = 1,6 g/cm3) e 

1 mL de 8 18C H  (d = 0,7g/cm3). 
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Assinale a alternativa que melhor representa a distribuição e a composição das fases líquidas 
no béquer após um período adequado de repouso.  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   
8. (G1 - cftsc 2007)  Em um laboratório de química, em condições ambientais, foram 

preparadas as seguintes misturas: 

 

I) gasolina + areia 

II) água + gasolina 

III) oxigênio + nitrogênio 

IV) água + sal 

V) água + álcool 

 

Quais misturas podem ser homogêneas?  

a) III, IV e V, somente.    
b) II, III e IV, somente.    
c) IV e V, somente.    
d) I, II e IV, somente.    
e) I e II, somente.    
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9. (Ufes 1999)  Considere os seguintes sistemas:  

 

I - nitrogênio e oxigênio; 

II - etanol hidratado; 

III - água e mercúrio. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Os três sistemas são homogêneos.    
b) O sistema I é homogêneo e formado por substâncias simples.    
c) O sistema II é homogêneo e formado por substâncias simples e composta.    
d) O sistema III é heterogêneo e formado por substâncias compostas.    
e) O sistema III é uma solução formada por água e mercúrio.    
   

Fenômenos Físicos e Químicos 
 
10. (G1 - utfpr 2016)  Cíntia acordou de manhã e escovou os dentes mantendo a torneira 
aberta. Ligou o chuveiro para esquentar a água, pois queria tomar um banho quente. Após o 
banho, penteou o cabelo. Não conseguiu pentear bem porque o espelho estava embaçado. 
Saiu do banheiro deixando a luz acesa e foi para a cozinha. Acendeu o fogão a gás. A queima 
do gás forneceu energia para a fervura da água. Fez o café. Colocou açúcar no café com 
leite e pôs uma fatia de pão na torradeira – mas o pão queimou. Tomou, então, só café com 
leite e saiu correndo para trabalhar. 

 
Adaptado de: Gewandsznajder, F. Ciências - Matéria e Energia. 8a série. São Paulo. Ed. Ática. 

2006. p 27. 
 
 
No texto, em negrito, estão indicadas transformações físicas e transformações químicas. 
Destas transformações, o número de transformações químicas é igual a:  
a) 1.     
b) 2.     
c) 3.     
d) 4.     
e) 5.     
   
11. (Udesc 2015)  Uma companhia de reciclagem comprou algumas toneladas de garrafas 
PETs (poli (etileno tereftalato)) de uma Cooperativa de catadores de materiais recicláveis. 
Antes de o material ser usado, o laboratório físico-químico desta companhia colheu uma 
amostra e a submeteu a uma série de testes. Um desses testes consiste em colocar uma 
fração da amostra em um equipamento e aquecê-la até o plástico derreter. 
 
Assinale a alternativa que descreve a transformação que ocorreu com a amostra.  
a) A amostra sofreu solidificação, cujo fenômeno é classificado como químico.    
b) A amostra foi fundida, cujo fenômeno é classificado como físico.    
c) A amostra entrou em ebulição, que é um fenômeno classificado como físico.     
d) A amostra sofreu um fenômeno físico denominado condensação.    
e) A amostra passou do estado sólido para o estado gasoso, fenômeno denominado 

sublimação.    
   
12. (Upe 2015)  Os grãos de milho são ricos em amido e água. Os grãos de “milho para pipoca” 
têm menos água, e o seu pericarpo tem uma casca mais resistente que os grãos de milho 

verde. Na produção da pipoca, a temperatura atinge valores acima de 200 C,  havendo 

transferência de calor tanto para a água quanto para o amido, culminando com o pipocar 
característico. O amido, antes sólido, com o aquecimento, começa a virar uma espécie de 
gelatina, aumentando de tamanho. Com o estouro, há liberação da água, e o amido 
gelatinizado, em contato com o ar, se transforma na espuma branca que comemos. 
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Assinale a alternativa que apresenta os fenômenos observados na preparação da pipoca, 
conforme descrição no texto.  
a) Ebulição da água e sublimação do amido    
b) Vaporização da água e combustão do amido    
c) Vaporização da água e modificação química do amido    
d) Redução da pressão de vapor da água e fusão do amido    
e) Decomposição da água e do amido, liberando os gases que estouram o grão    
   
13. (Ufsm 2015)  O conhecimento da Química propicia uma melhor compreensão do mundo e, 
consequentemente, auxilia na melhoria da qualidade de vida. A química está presente no dia a 
dia, como, por exemplo, no processamento e na conservação de alimentos. 
 
Assim, avalie os seguintes processos: 
 
I. o amadurecimento de uma fruta. 
II. a fermentação do vinho em vinagre. 
III. a transformação do leite em iogurte. 
IV. o cozimento do ovo. 
 
São fenômenos químicos:  
a) apenas I e II.    
b) apenas I e III.    
c) apenas II e IV.    
d) apenas III e IV.    
e) I, II, III e IV.    
   
14. (G1 - ifsc 2015)  As reações químicas costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos 
que podem dar a dica de que elas estão ocorrendo. 
 
Assinale a alternativa em que a imagem NÃO apresenta uma reação química.  

a)     

b)     
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c)     

d)     

e)     
   
 

Separação de Misturas 
 
15. (G1 - ifsp 2016)  Se tentarmos filtrar água barrenta, verificamos que as partículas são tão 
finas que atravessam o filtro. Por esse motivo, nas estações de tratamento de água adiciona-se 
sulfato de alumínio à água e, em seguida, adiciona-se, pouco a pouco, hidróxido de cálcio, de 
tal forma que ocorra uma desestabilização das micropartículas em suspensão presentes na 
água bruta que, seguido de um processo de agitação lento, promoverá a formação de 
partículas maiores denominadas flocos, que são facilmente sedimentáveis, dessa maneira 
podemos separar “água limpa” por:   
a) filtração.    
b) peneiração.    
c) destilação simples.    
d) destilação fracionada.    
e) evaporação do precipitado.    
   
16. (G1 - cftmg 2015)  Após uma aula de revisão sobre processos de separação de misturas, 
um professor de Química lançou um desafio aos alunos: 
 
“Considerem uma mistura contendo três componentes sólidos e proponham um modo de 
separá-los”. Para tanto, utilizem o quadro seguinte que contém algumas características dos 
constituintes dessa mistura. 
 

Substâncias 
Solubilidade em 

água fria 
Solubilidade em 

água quente 
Magnetismo 

A Insolúvel insolúvel sim 
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B solúvel solúvel não 

C insolúvel solúvel não 

 
A sequência correta de processos para a separação de cada um dos componentes da mistura 
é  
a) adição de água fria, filtração, evaporação e catação.    
b) separação magnética, adição de água fria, filtração e destilação.    
c) adição de água quente, filtração à quente, evaporação e separação magnética.    
d) separação magnética, adição de água quente, filtração e destilação fracionada.    
   
17. (G1 - cps 2015)  Os materiais de laboratório de Química estão presentes no tapete de 
arraiolos criado pela artista Isabel Carmona que foi denominado “Destilando”, representado na 
figura. 
 

 
 
Entre esses materiais, temos  
a) um tubo de ensaio.    
b) um condensador.    
c) uma proveta.    
d) um béquer.    
e) uma pipeta.    
   
18. (G1 - ifce 2014)  Na operação de extração de petróleo em uma jazida petrolífera, a pressão 
dos gases faz com que o petróleo seja jorrado para fora, porém, devido a sua extração 
acontecer no subsolo, o petróleo pode estar misturado com a água do mar. O processo 
mecânico mais adequado, para realizar a separação entre o petróleo e a água do mar, é a   
a) destilação.     
b) filtração.     
c) separação magnética.     
d) evaporação.     
e) decantação.    
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Massa Atômica, Molecular e Mol 
 
19. (G1 - col.naval 2015)  Considere as informações sobre os isótopos do Ferro contidas na 
tabela abaixo. 
 

ISÓTOPO ABUNDÂNCIA (%) 
54

Fe  5,845  

56
Fe  91,754  

57
Fe  2,119  

58
Fe  0,282  

 
Com relação às informações acima, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. A massa atômica do ferro a ser representada na tabela periódica deve se aproximar de 58. 
II. Nesses isótopos o número de prótons é constante. 
III. Esses isótopos são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas nos 

átomos, no estado fundamental. 
 
Assinale a opção correta.  
a) Apenas a alternativa I é verdadeira.    
b) Apenas a alternativa II é verdadeira.    
c) Apenas a alternativa III é verdadeira.    
d) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.    
e) As alternativas I, II e III são verdadeiras.    
   
20. (G1 - ifce 2014)  A quantidade de átomos de carbono contida em 80 gramas de gás 
propano (C3H8) e a massa, em grama, de 1 (uma) molécula de C3H8 são, aproximadamente, 
(Dados: Massa atômica do Carbono = 12u, hidrogênio = 1u e a constante de Avogadro 

236 10 )    

a) 24 23
3,87 10 e 7,33 10 .


      

b) 24 23
3,27 10 e 7,33 10 .

 
      

c) 24 23
1,09 10 e 7,33 10 .


      

d) 24 23
1,09 10 e 7,33 10 .      

e) 24 23
3,27 10 e 7,33 10 .


      

   
21. (G1 - cftsc 2008)  Qual massa total da mistura formada por 20,0 g de água com 0,2 mol de 

glicose (C6H12O6)? 

Dado: C6H12O6 = 180.  

a) 18,2 g.    
b) 20,2 g.    
c) 200 g.    
d) 58 g.    
e) 56 g.    
   
22. (G1 - cftce 2006)  A dose diária recomendada de vitamina C (C6H8O6) é aproximadamente 

70 mg. Quando uma pessoa ingere 500 mg de vitamina C, o número de moléculas ingeridas foi 

de: 

Dados: M(C6H8O6) = 176 g/mol; Número de Avogadro: 6,02 × 1023  

a) 1,71 × 1021    
b) 1,71 × 1023    
c) 1,71 × 1026    
d) 1,71 × 1025    
e) 1,71 × 1027    
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23. (G1 - cftce 2004)  3,01 × 1024 moléculas de oxigênio (O2) correspondem a uma massa, em 

gramas, de oxigênio molecular igual a: 

Dados: 

Massa molar do Oxigênio = 16 g.mol-1 

Constante de Avogadro = 6,02 × 1023 mol-1  

a) 32    
b) 64    
c) 96    
d) 128    
e) 160    
   
24. (G1 1996)  Determinar a massa atômica do bromo (Br), sabendo-se que a massa molecular 

do ácido brômico (HBrO3) é igual a 129u. 

 

Dados: H = 1 u; O = 16 u  

   
25. (G1 1996)  Ao ingerirmos um copo com 180mℓ de água, quantas moléculas desta 

substância nosso organismo estará recebendo? 

 

Dados: 

I) Massa molar da água = 18g/mol 

II) Densidade da água  = 1,0g/mℓ 

III) Constante de Avogadro = 6,0×1023  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C]   
 
Resposta da questão 2: 
 [B]   
 
Resposta da questão 3: 
 [B]   
 
Resposta da questão 4: 
 [A]   
 
Resposta da questão 5: 

 02. 
 
01) Falsa. Todas as misturas homogêneas podem ser consideradas soluções. 
02) Verdadeira. São chamadas de propriedades específicas. 
04) Falsa. O ponto de fusão depende diretamente da pressão ambiente. De maneira geral, 

quanto maior a pressão atmosférica no ambiente, maior será a temperatura de ebulição da 
substância. 

08) Falsa. Se uma substância pura estiver em mais de um estado (exemplo: gelo e água), 
teremos um sistema bifásico. 

16) Falsa. Misturas azeotrópicas são misturas com ponto de ebulição constante. As misturas 
cujo ponto de fusão é constante são chamadas de eutéticas.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D]  
 
O ar atmosférico é considerado uma mistura de gases, cuja composição apresenta, 
predominantemente, nitrogênio (N2) e oxigênio (O2) que, juntos, perfazem cerca de 99% do 
volume da atmosfera. Os outros 1 % são compostos por gases como CO2, O3, gases nobres 
vapor d’água e outros. 
Como toda mistura gasosa, podemos considerar o ar atmosférico um sistema homogêneo, com 
apenas uma fase. 
Importante: Quando analisamos o ar atmosférico com poluentes, passamos a considerá-lo uma 
mistura heterogênea, pois se observa a presença de partículas sólidas (fuligem) entre os 
constituintes da poluição. 
O texto cita a presença desses materiais particulados na composição do ar atmosférico.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C]  
 

A mistura desses 3 líquidos formará um sistema de duas fases, pois 4CC  é miscível em 

C8H18. 
Vamos calcular a densidade da mistura formada pelos dois líquidos. 

1 2
MISTURA

1 2

m m
d

V V





 em que: 

1 – Representa 4CC  

2 – Representa C8H18 
 

Para 1: 1
1 1 1 1 1

1

m
d m d V m 1,6 2 3,2 g

V
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Para 2: 2
2 2 2 2 2

2

m
d m d V m 0,7 1,0 0,7 g

V
         

 

3
MISTURA

3,2 0,7
d 1,3 g/cm

2 1


 


 

 

Como a densidade da mistura é maior que a densidade da solução de NaC ,  concluímos que a 

solução aquosa corresponde à fase superior.   
 
Resposta da questão 8: 
 [A]   
 
Resposta da questão 9: 
 [B]   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
Fenômenos químicos são aqueles que alteram a estrutura interna da matéria, assim, qualquer 
combustão ou queima caracteriza um fenômeno químico, como exemplos o texto cita a queima 
do gás e do pão. Os demais fenômenos destacados, são fenômenos físicos, processos 
reversíveis, que não alteram a estrutura da matéria.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
Um dos testes consistiu em colocar uma fração da amostra em um equipamento e aquecê-la 
até o plástico derreter. 
A fusão da amostra é classificada como um fenômeno físico (mudança de estado).   
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
Fenômenos observados na preparação da pipoca: vaporização da água presente em seu 
interior e modificação química do amido.   
 
Resposta da questão 13: 
 [E] 
 
Fenômenos químicos são aqueles que alteram a estrutura molecular da matéria, portanto, 
todos os exemplos citados são de transformações químicas.   
 
Resposta da questão 14: 
 [E] 
 
[A] A queima da vela, trata-se de uma reação de combustão. 
[B] A corrosão é uma reação que ocorre entre o ferro e o oxigênio. 
[C] A fumaça lançada na atmosfera pela chaminé das indústrias é resultado de diferentes tipos 

de reações químicas. 
[D] O acendimento do fogão, também, é uma reação de combustão. 
[E] A filtração é um processo físico de separação de misturas, não ocorre nenhuma reação 
química nesse processo.   
 
Resposta da questão 15: 
 [A] 
 
Podemos separar “água limpa” por filtração ou decantação após o processo citado. 
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A coagulação ou floculação é feita com o uso de hidróxido de cálcio, conforme a reação: 
 

2 2 4 3 3 43Ca(OH) A (SO ) 2A (OH) 3CaSO    

 

O hidróxido de alumínio 3(A (OH) )  obtido, que é uma substância insolúvel em água, permite 

reter em sua superfície muitas das impurezas presentes na água.   
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
 
Como um dos componentes possui magnetismo, pode ser separado pela proximidade de um 
ímã (separação magnética). 
Para os outros 2 sólidos que restam, como ambos são solúveis em água quente, o ideal será 
acrescentar água fria, onde somente o composto B ficará solúvel, e o componente C pode ser 
separado por filtração.  
Por fim, teremos: água + composto B, que poderia ser separado, pela destilação simples, onde 
o aumento de temperatura faz a água evaporar e ao passar pelo destilador, é resfriada, 
voltando a ser líquida novamente, sendo recolhida em outro recipiente, enquanto o sólido 
permanece no recipiente inicial, separando-se da água.   
 
Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
Entre esses materiais, temos um condensador. 
 

   
 
Resposta da questão 18: 
 [E] 
 
Na decantação a fase menos densa (petróleo) se separa da fase mais densa (água do mar).   
 
Resposta da questão 19: 
 [B] 
 
[I] Incorreta. A massa atômica que será representada na Tabela Periódica será uma média 

ponderada da massa de cada isótopo do ferro e sua respectiva abundancia: 

(5,845 54) (91,754 56) (2,119 57) (0,282 58)
55,90 u.m.a

100

      
  

 
[II] Correta. Pois o átomo é o mesmo, portanto, mesmo número de prótons. 
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[III] Incorreta. Os átomos neutros de ferro possuem o mesmo número de prótons e elétrons, 
portanto, possuem o mesmo número de camadas eletrônicas dos átomos no estado 
fundamental.   
 
Resposta da questão 20: 
 [E] 
 
Teremos: 
 

3 8C H 44 (propano)

44 g



233 6 10 átomos de c ar bono

80 g

 

23

24

n

n 32,72 10 átomos de c ar bono

n 3,27 10 átomos de c ar bono

 

 

 

 

3 8C H 44 (propano)

44 g



23
6 10 moléculas de propano

m



23

1 molécula de propano

m 7,33 10 g


 

   

 
Resposta da questão 21: 

 [E] 

 

Resolução: 

   1 mol de C6H12O6   180 g 

0,2 mol de C6H12O6      mglicose 

mglicose = 36 g 

mtotal = mágua + mglicose 

mtotal = 20 g + 36 g = 56 g 

   
 
Resposta da questão 22: 
 [A]   
 
Resposta da questão 23: 
 [E]   
 
Resposta da questão 24: 
 80 u   
 
Resposta da questão 25: 
 6,0×1024 moléculas   
 
 


