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Turma:9º 
 

Data: 07/05/2019 Disciplina: Química 

 
Trimestre:1º 

Objetivo: Exercícios de fixação do conteúdo 
 

 

A atividade  deve ser feita a caneta preta ou azul 

ENTREGAR ATÉ O DIA 9/05 ( levar antes para correção) 

0,1 cada exercício 

1)  Abaixo temos quatro sistemas formados por três tipos diferentes de átomos, representados 

por bolinhas de cores diferentes. Responda às perguntas abaixo referentes à classificação de 

cada um dos sistemas: 

 

a) Qual  sistema representa  substâncias pura  simples? ____________ 

b) Qual  sistema representa  substância pura composta?___________________________     c) 

Quais sistemas  são misturas?_________________________________________  

 

2) Analise as situações abaixo e escreva o nome da mudança de estado físico que está ocorrendo.  

I – Um pote de sorvete foi esquecido fora do congelador. No final da tarde o sorvete estava 

totalmente derretido ___________________________________ 

II – A roupa foi enxaguada, torcida e pendurada no varal, estando seca após algumas horas. 

_____________________________________________________ 

III – Quando tomamos banho em um chuveiro bem quente, observamos que o espelho fica  

embaçado e quando passamos a mão sobre a sua superfície percebemos que está úmida. 

_____________________________________________________ 

 

3) Defina mistura . 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
 

 

4) Relacione as colunas:  

a)compressibilidade       



b)massa 

c)impenetrabilidade  

d)inércia  

e) extensão 

 

(        )a matéria ocupa lugar nos espaço. 

(        )duas porções de matéria não podem, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar no 

espaço.  

(        ) a matéria só modifica seu estado de repouso ou de movimento quando sob ação de 

forças. 

(        )sob a ação de forças a matéria reduz o volume. 

(        ) quantidade de matéria de um corpo  

 

5) A tabela a seguir fornece os pontos de fusão e de ebulição (sob pressão de 1atm) de 

algumas substâncias. 

Substância Fusão ºC Ebulição ºC 

Fenol  41 182 

Pentano - 130 36 

Clorofórmio -63 61 

Etanol -117 78 

 Considere essas substâncias na Antártida (temperatura de –35Cº), em Porto Alegre 

(temperatura de 25Cº) e no deserto do Saara (temperatura de 55Cº). Qual os estados físicos 

das substâncias em questão nos três locais indicados? 

Fenol   em  Porto Alegre  

Pentano  na Antártica  

Clorofórmio em Porto Alegre  

Etanol  em no Saara  

6) Diferencie fenômeno físico de fenômeno químico e dê um exemplo de cada. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 
 

7)Diferencie substância pura simples de substância pura composta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 



8) Para separar sólidos de densidades diferentes Pedro usou água, não água corrente. A 

mistura de areia e pó de serra, por exemplo, colocou a mistura em uma vasilha e juntou 

água. A parte menos densa da mistura (pó de serra) flutua, enquanto a parte mais densa da 

mistura (a areia) fica no fundo da vasilha .Como é o nome do processo realizado?  

_________________________________________________________________ 

9)Para identificar três líquidos – de densidades 0,8,1,0 e 1,2 – o analista dispõe de uma 

pequena bola de densidade 1,0. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a 

seguir, podemos afirmar que:   

 

a) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 0,8, 1,0 e 1,2. 

b) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 0,8 e 1,0. 

c) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 0,8 e 1,2. 

d)  os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 1,2 e 0,8. 

e) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 1,0 e 0,8. 

 

10) Defina: 

a) Matéria _______________________________________________________ 

b) Peso __________________________________________________________ 

c) Massa _________________________________________________________ 

d) Volume _______________________________________________________ 

 

11)Quais os processos que devem ser utilizados para separar a mistura de areia e sal. 

Explique cada etapa. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
12)Três líquidos (água, benzeno e clorofórmio) foram colocados numa proveta, 
originando o seguinte aspecto: 



 

A seguir temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Baseando-se 
nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, relacione as 
substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela. Justifique sua resposta. 

 

13)Se um corpo tem a massa de 20 g e um volume de 5 cm3 , quanto vale sua densidade ? 

Resolver. 

a) 10 g/cm3 

b) 4 g/cm3 

c) 5 g/cm3 

d) 15 g/cm3 

e) 20 g/cm3 

 

14) Calcule o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço cuja densidade é 

igual a 20 g/cm3 e volume igual a 25 cm3.Resolver 

a) 5 g 

b) 45 g 

c) 85 g 

d) 300 g 

e) 500 g 

 

Relacione as colunas abaixo, indicando corretamente qual é o processo de separação mais 

adequado para cada mistura: 

 
Coluna 1:                                        Coluna 2: 



I. Filtração       (       )                      a) limalhas de ferro na areia. 

II. Decantação  (        )                      b) ouro no barro e areia. 

III. Separação magnética  (       )       c) amendoim torrado e suas cascas. 

IV. Ventilação      (       )                    d) cascalho na areia. 

V. Tamisação     (       )                     e) pó de café na água. 

VI. Levigação       (       )                    f) água com areia. 

 

 

 

 


