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LISTA DE EXERCÍCIOS - 01  

Prof(a): Joyce Rodrigues 
Disciplina: Química 
 
1. (Cesgranrio 1990) Determinou-se o ponto de fusão de         
uma substância X, e encontrou-se um valor menor que o          
tabelado para esta substância. Isto pode significar que:  
a) a quantidade de substância utilizada na determinação        

foi menor do que o necessário;  
b) a quantidade de substância utilizada na determinação        

foi maior do que o necessário;  
c) uma parte da substância não fundiu;  
d) a substância contém impurezas;  
e) a substância está 100% pura.  
  
2. (Unesp 2019)  

 
 
Consideram-se arte rupestre as representações feitas      
sobre rochas pelo homem da pré-história, em que se         
incluem gravuras e pinturas. Acredita-se que essas       
pinturas, em que os materiais mais usados são sangue,         
saliva, argila e excrementos de morcegos (cujo habitat        
natural são as cavernas), têm cunho ritualístico. 
(www.portaldarte.com.br. Adaptado.) 
 
 
Todos os materiais utilizados para as pinturas, citados no         
texto, são  
a) substâncias compostas puras.  
b) de origem animal.  
c) misturas de substâncias compostas.  
d) de origem vegetal.  
e) misturas de substâncias simples.  
  
3. (G1 - ifce 2019) As propriedades físicas nos permitem          
classificar e identificar substâncias no mundo da matéria.        
Estas podem ser divididas em propriedades gerais e        
propriedades específicas. Das propriedades descritas     
abaixo, não seria considerada uma propriedade geral o(a)  
a) massa.  
b) densidade.  
c) impenetrabilidade.  
d) inércia.  

e) volume.  
  
4. (Fuvest 2019) Uma postagem de humor na internet         
trazia como título “Provas de que gatos são líquidos” e          
usava, como essas provas, fotos reais de gatos, como as          
reproduzidas aqui. 
 

 
 
O efeito de humor causado na associação do título com as           
fotos baseia-se no fato de que líquidos 
 
Note e adote: 
Considere temperatura e pressão ambientes.  
a) metálicos, em repouso, formam uma superfície refletora        

de luz, como os pelos dos gatos.  
b) têm volume constante e forma variável, propriedade que         

os gatos aparentam ter.  
c) moleculares são muito viscosos, como aparentam ser        

os gatos em repouso.  
d) são muito compressíveis, mantendo forma mas       

ajustando o volume ao do recipiente, como os gatos         
aparentam ser.  

e) moleculares são voláteis, necessitando estocagem em       
recipientes fechados, como os gatos aparentam ser.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Utilize as informações a seguir para responder à(s)        
questão(ões). 
 
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 e quanto composições        

de e em proporções adequadas. As EMAP         
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também podem utilizar uma atmosfera modificada formada       

por e e apresentam microperfurações na sua         
superfície, conforme ilustrado abaixo. 
 

 
 
Adaptado de exclusive.multibriefs.com.  
 
 
5. (Uerj 2019) Dentre os gases citados no texto, aquele          
que corresponde a uma substância composta é       
simbolizado por:  
a)   

b)   
c)   

d)   
  
  
6. (G1 - cftmg 2018) “O que via meu pai – se é que via, se                
é que me via – Por trás daqueles olhos azuis cheios de            
álcool?” 
(RITER, Caio. Eu e o silêncio do meu pai. São Paulo:           
Biruta, 2011.) 
 
 
O álcool citado no trecho acima refere-se à substância         

etanol que, em contato com o oxigênio do         

sangue, produz etanal e água. O etanal,        
substância muito tóxica, que é uma das responsáveis        
pelos efeitos da "ressaca", resulta da transformação       
representada pela equação seguinte: 
 

 
 
Sobre essa transformação, afirma-se que: 
 
I. Descreve um processo químico. 
II. São encontrados nove elementos na molécula de        

etanol. 
III. Estão presentes dois átomos de oxigênio na molécula         

de  
IV. Estão representadas quatro substâncias compostas      

distintas. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e III.  

b) I e IV.  
c) II e III.  
d) II e IV.  
  
7. (Enem 2018) A identificação de riscos de produtos         
perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e        
realizada por meio da sinalização composta por um painel         
de segurança, de cor alaranjada, e um rótulo de risco. As           
informações inseridas no painel de segurança e no rótulo         
de risco, conforme determina a legislação, permitem que        
se identifique o produto transportado e os perigos a ele          
associados. 
 
A sinalização mostrada identifica uma substância que está        
sendo transportada em um caminhão. 
 

 
 
Os três algarismos da parte superior do painel indicam o          
“Número de risco”. O número indica tratar-se de um          

gás tóxico e corrosivo Os quatro dígitos da           
parte inferior correspondem ao “Número ONU”, que       
identifica o produto transportado. 
 
BRASIL. Resolução n. 420, de 12/0212004, da Agência        
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)/Ministério dos      
Transportes (adaptado). 
 
ABNT. NBR 7500: identificação para o transporte terrestre,        
manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.      
Rio de Janeiro, 2004 (adaptado). 
 
 
Considerando a identificação apresentada no caminhão, o       
código 1005 corresponde à substância  

a) eteno   

b) nitrogênio   

c) amônia   

d) propano   

e) dióxido de carbono   
  
  
8. (Unifesp 2018) Considere as seguintes propriedades       
dos materiais: massa, volume, dureza, densidade, cor,       

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 
Cidade Universitária, s/n  * Campo Grande – MS * CEP 79070-900 - Fone:3345-7250 (cursinho)  

www.proenem.ufms.br * E-mail: proenem@ufms.br 

http://www.proenem.ufms.br/
mailto:proenem@ufms.br


 
CURSINHO PRÓ-ENEM UFMS - 2019 

transparência, permeabilidade, temperatura de fusão e      
condutividade elétrica. 
 
a) Quais dessas propriedades são consideradas      

propriedades gerais dos materiais? Justifique sua      
resposta. 

b) Quais dessas propriedades devem, necessariamente,      
ser levadas em consideração para a escolha de um         
material a ser utilizado na confecção de panelas?  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 
A natureza apresenta diversas substâncias importantes      
para o dia a dia do ser humano. Porém, a grande maioria            
dessas substâncias encontra-se na forma de misturas       
homogêneas ou heterogêneas. 
Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de          
separação de misturas foram desenvolvidas para que a        
utilização de toda e qualquer substância fosse possível. 
 
<https://tinyurl.com/y8j567ag> Acesso em: 10.11.2017.  
 
 
9. (G1 - cps 2018) Assinale a alternativa que apresenta          
um exemplo de mistura homogênea.  
a) água + gasolina  
b) água + óleo de cozinha  
c) gás nitrogênio + gás hélio  
d) ar atmosférico + fuligem  
e) areia + sal de cozinha  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 
Há mais de um tipo de bafômetro, mas todos são          
baseados em reações químicas envolvendo o álcool etílico        
presente a baforada e um reagente – por isso, o nome           
técnico desses aparelhos é etilômetro. Nos dois mais        
comuns são utilizados dicromato de potássio (que muda        
de cor na presença do álcool) e célula de combustível (que           
gera uma corrente elétrica). Este último é o mais usado          
entre os policiais no Brasil. Com a nova legislação, o          
motorista que for flagrado com nível alcoólico acima do         

permitido de sangue) terá que pagar uma multa         

de além de ter o carro apreendido e perder a           
habilitação. Se estiver embriagado (níveis acima de       

de sangue), ainda corre o risco de ficar preso          
por  meses a  ano. 
 
<https://tinyurl.com/yctm9zrz> Acesso em: 10.11.2017.    
Adaptado.  
 

 
10. (G1 - cps 2018) No etilômetro que muda de cor na            
presença do álcool, ocorre a seguinte reação química: 
 

 
 
É possível identificarmos, na reação, a presença de  
a) uma substância simples nos reagentes e uma simples         

nos produtos.  
b) três substâncias compostas nos reagentes.  
c) quatro substâncias simples nos produtos.  
d) átomos de sódio na substância verde.  
e) ácido clorídrico nos reagentes.  
  
11. (G1 - col. naval 2017) Marque a opção que apresenta           
apenas substâncias compostas.  

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   
  
12. (G1 - utfpr 2017) O aumento populacional        
frequentemente é associado ao estudo do ciclo do        
nitrogênio, o qual está associado com o aumento da         
produtividade agrícola. Algumas etapas do ciclo do       
nitrogênio são representadas abaixo: 
 

Etapa 1:  

Etapa 2:  

Etapa 3:  
Etapa 4:  

 
 
Assinale a alternativa correta a respeito das etapas.  
a) Na etapa 1 os reagentes são representados por         

substâncias simples, e o produto por uma substância        
composta.  

b) Na etapa 2 ocorre a formação de duas substâncias          
simples.  

c) Na etapa 3, considerando reagentes e produtos, estão         
representadas  moléculas diferentes.  

d) Na etapa 4 é formada apenas uma substância         
encontrada naturalmente no estado gasoso no      
ambiente.  

e) Considerando todas as etapas, são apresentadas as        
fórmulas de  substâncias diferentes.  

  
13. (Enem 2017) As centrífugas são equipamentos       
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utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu       
funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida       
pela rotação de um recipiente e que serve para a          
separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de         
líquidos misturados entre si. 
RODITI. I. Dicionário Houaiss de física. Rio de Janeiro:         
Objetiva, 2005 (adaptado). 
 
 
Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em        
função  
a) das diferentes densidades.  
b) dos diferentes raios de rotação.  
c) das diferentes velocidades angulares.  
d) das diferentes quantidades de cada substância.  
e) da diferente coesão molecular de cada substância.  
  
14. (G1 - cftrj 2017) “Clarear o cabelo em salão com           
química ou em casa, sem química?” Afinal no salão serão          
usados tonalizantes, oxidantes, neutralizantes e uma série       
de outras substâncias. Já o processo caseiro, conta com         
as receitas antigas que resistiram aos anos. Nesse        
universo encontramos a cebola, o suco de limão, canela,         
ruibarbo e até o mel para mudar a tonalidade dos cabelos. 
 
Sobre o tratamento caseiro, podemos inferir que  
a) por ser natural e sem a presença de substâncias          

químicas é menos invasivo;  
b) ter apenas produtos naturais significa que oferece riscos         

menores ao uso;  
c) apesar de ser um processo natural, também contém         

substâncias químicas;  
d) a isenção de tonalizantes e outras substâncias torna o          

procedimento seguro.  
  
15. (Uefs 2017) Considere uma amostra sólida que        
apresenta ponto de fusão constante e coloração amarela        
uniforme. Dissolve somente parte do sólido com adição de         
água e após fundir totalmente, com aquecimento contínuo,        
entra em ebulição com temperatura variável. 
 
Com base nessa informação, é correto afirmar que essa         
amostra  
a) é uma substância pura.  
b) é uma substância composta.  
c) é uma mistura homogênea.  
d) é uma substância pouco solúvel em água.  
e) ao entrar em ebulição, ocorreu a sublimação da         

substância.  
  
16. (G1 - cftmg 2016) Observe os dois gráficos de          
variação da temperatura ao longo do tempo,       
disponibilizados abaixo: 
 

 
 

 
 
Um dos gráficos corresponde ao perfil de uma substância         
pura e o outro, ao perfil de uma mistura. 
 
O período de tempo que a substância pura permanece         
totalmente líquida e a temperatura de ebulição da mistura,         
respectivamente, são  

a)  e   

b)  e   

c)  e   

d)  e   
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Gabarito:  
 
Resposta da questão 1: 
 [D]   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
Sangue: mistura formada por água, hemoglobina, glicose,       
aminoácidos, hormônios, etc.  
Saliva: mistura formada por água, proteínas, íons sódio        

 íons cálcio  etc. 
Argila: mistura formada por argilos minerais como,       

caolinita montmorillonita   

 etc. 
Excrementos de morcegos: mistura formada por ácido       
úrico, ácido fosfórico, amoníaco, ácido oxálico, etc. 
Conclusão: os materiais utilizados para as pinturas,       
citados no texto, são misturas de substâncias compostas.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
A densidade é uma propriedade específica da matéria,        
pois pode ser utilizada em sua identificação.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
O volume corresponde ao espaço ocupado pelo corpo. Os         
líquidos têm volume constante, porém a forma é variável, o          
que é representado pelos gatos dentro dos recipientes.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
O gás que corresponde a uma substância composta        
(formada por dois elementos químicos) é o gás carbônico         

   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 

   
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
[I] Correta. A reação ilustra a transformação do álcool em          

etanal, portanto, um processo químico. 
[II] Incorreta. Na molécula do etanol são encontrados        

apenas  elementos químicos:  e  

[III] Correta. A molécula do gás oxigênio é formada          
por dois átomos de oxigênio. 

[IV] Incorreta. Na reação tem-se 3 substancias compostas        

 e  e uma simples    
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 

De acordo com a numeração trata-se de um gás          
tóxico e corrosivo. 
Considerando a identificação apresentada no caminhão, o       

código corresponde à substância amônia       
que apresenta essas características. 
 
Observação teórica: o gás amônia ou gás amoníaco        
provoca irritação nos olhos (inchaço das pálpebras), na        
garganta e no aparelho respiratório e pode provocar        
vômito.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
[A] Incorreta. Os óxidos são formados por apenas dois         

elementos químicos sendo o oxigênio o mais       
eletronegativo. 
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[B] Incorreta. Na atmosfera ocorre a formação de chuva         
ácida, que na presença de fenolftaleína permanece       
incolor. 

[C] Incorreta. Na atmosfera há o consumo de duas         

substâncias compostas e e uma       

substância simples  
[D] Correta. O ácido sulfúrico formado na atmosfera        

 também é utilizado em baterias de automóveis.   
 
Resposta da questão 10: 

a) Das propriedades citadas no enunciado da questão         
são gerais (comuns a todo e qualquer material): massa         
e volume. 

 
b) Propriedades que devem, necessariamente, ser levadas       
em consideração para a escolha de um material a ser          
utilizado na confecção de panelas, entre outras:       
temperatura de fusão, permeabilidade e dureza.   
 
Resposta da questão 11: 
 [C] 
 
Misturas gasosas formam uma única fase. 
Exemplo: gás nitrogênio + gás hélio   
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
 
É possível identificarmos, na reação, a presença de três         
substâncias compostas nos reagentes. 
 

   
 
Resposta da questão 13: 
 [E] 
 
Substâncias compostas são formadas por mais de um        
elemento químico. 
Exemplos: 

 nitrogênio  e oxigênio  

 hidrogênio  e oxigênio  

 sódio  e cloro    
 
Resposta da questão 14: 
 [A] 
 

[A] Correta. Na etapa 1 os reagentes são         
substâncias simples, ou seja, são formadas por apenas        

um elemento químico. Já o produto é uma         
substância formada por 2 elementos químicos, sendo,       
portanto, uma substância composta. 

[B] Incorreta. Na etapa 2 são formadas 2 substâncias         

compostas:  e  
[C] Incorreta. Na etapa 3 estão representadas 3 moléculas         

diferentes:  e  
[D] Incorreta. Na etapa 4 são formadas 2 substâncias         

encontrada naturalmente no estado gasoso no      

ambiente:  e  
[E] Incorreta. Considerando todas as etapas, ao todo são         
apresentadas 9 substâncias diferentes.   
 
Resposta da questão 15: 
 [A] 
 
Nas centrífugas a separação dos componentes de uma        
mistura ocorre devido à diferença entre suas densidades e         
solubilidades.   
 
Resposta da questão 16: 
 [C] 
 
[A] Incorreta. Todos os produtos “ caseiros” , são formados          

também, por substâncias químicas. 
[B] Incorreta. Nem sempre o uso de produtos considerados         

naturais, oferecem menor risco, por exemplo, usar suco        
de limão, pode causar queimaduras na pele. 

[C] Correta. Todos os compostos: naturais ou artificiais,        
apresentam substâncias químicas em sua composição. 

[D] Incorreta. Mesmo produtos chamados de naturais       
precisam de cuidados na sua manipulação e pode causar         
danos se usado de forma incorreta.   
 
Resposta da questão 17: 
 [C] 
 
De acordo com o enunciado, poderia se tratar de uma          
mistura eutética, que é homogênea.  
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Resposta da questão 18: 
 [B] 
 
A substância permanece totalmente líquida no intervalo de        

a permanecendo nesse estado físico, durante        
 

 

 
 
Pelo gráfico, podemos concluir que a mistura possui o         
ponto de ebulição em  
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