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01. 
I. Correta. Um material com temperatura de ebulição constante pode ser substância pura ou mistura azeotrópica.
II. Correta. Um material com temperatura de ebulição variável é uma mistura comum ou uma mistura eutética.
III. Incorreta. O diagrama não apresenta informação suficiente para sabermos se os dois líquidos contêm o mesmo soluto. E se for o 

caso, as concentrações são diferentes, visto que a temperatura de início da ebulição é diferente para cada líquido.

Resposta: B

02. Enxofre rômbico e monoclínico são formas alotrópicas do elemento enxofre (S) e são ambas constituídas por moléculas S
8
, porém, em 

modos de agregação cristalina diferentes.

Resposta: D

03. Maleabilidade (capacidade em ser reduzido a lâminas), ductibilidade (capacidade em ser reduzido a fios) e condutividade elétrica são 
propriedades dos metais que não são compartilhadas pelos ametais.

Resposta: E

04. 
A) Incorreta. O sistema I é homogêneo.
B) Incorreta. O sistema II é homogêneo.
C) Incorreta. O sistema III apresenta 1 fase e 2 componentes.
D) Correta. As duas fases são o gelo e a solução aquosa. Os dois componentes são a água e o sal.

Resposta: D

05. 
I. Correta. A anemia é um fator associado à mortalidade de mulheres grávidas.
II. Correta. A carência de vitaminas e sais minerais está associada a inúmeros problemas de saúde.
III. Incorreta. Os nutrientes citados resolvem em parte os problemas de saúde.

Resposta: D

06. A linha horizontal indica uma temperatura constante de congelamento, de condensação ou de mudança de fase cristalina. Se for a 
temperatura de fusão, teremos uma substância pura ou uma mistura eutética (mistura de sólidos miscíveis). Se for a temperatura de 
ebulição, teremos uma substância pura ou uma mistura azeotrópica. Por fim, se for uma mudança de fase cristalina, teremos uma 
substância sólida que apresenta mais de um tipo de cristal.

Resposta: B

07. O ozônio (O
3
) não é um isótopo (mesmo número de prótons com diferente número de nêutrons), mas sim um alótropo do oxigênio.

Resposta: D

08. 
I. Correta. Trata-se do ponto triplo da água;
II. Incorreta. Devido aos efeitos crioscópico e ebulioscópico, o ponto triplo da água é deslocado para baixo na curva de sólido-vapor;
III. Correta. Sob pressão reduzida abaixo da pressão do ponto triplo, o gelo sublima.

Resposta: B

09. A adição de sal à água provoca a elevação da temperatura de ebulição, devido às interações das moléculas de água com os íons do 
sal (interações íon-dipolo).

Resposta: D

10. 
A) Correta. O óleo, por ser menos denso, flutua sobre a água.
B) Incorreta. O volume de água é 10 vezes maior que o do etanol. O mesmo não pode ser dito em relação às massas, pois as densidades 

são diferentes.
C) Incorreta. A densidade do óleo é maior, visto que se situa abaixo do etanol no recipiente.
D) Incorreta. A água é mais densa que o etanol (1,0 g/cm3 contra 0,8 g/cm3).

Resposta: A
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11. Açúcar comum é uma substância composta de fórmula molecular C
12

H
22

O
11

, enquanto o café é uma mistura homogênea formada 
por diversos componentes, dos quais a cafeína é um exemplo.

Resposta: A

12. 
I. Correta. Além das formas citadas, há ainda os nanotubos e o grafeno;
II. Correta. O grafite é condutor de eletricidade apenas na direção paralela aos planos formados por átomos de carbono sp2;
III. Correta. O diamante é menos estável que o grafite;
IV. Incorreta. O grafite apresenta átomos de carbono trigonais (sp2).

Resposta: A

13. A mistura de água, etanol e NaCl deve ocupar a parte inferior da proveta, por ser mais densa. A figura (c) mostra 30 mL de gasolina 
sobre 70 mL da solução aquosa, dos quais 20 mL são de etanol, o que representa 40%. Na figura (d), temos 40 mL de gasolina sobre 
60 mL da solução aquosa, dos quais 10 mL são de etanol, representando 20% dos 50 mL iniciais da mistura de gasolina + etanol.

Resposta: C

14. I apresenta temperatura de ebulição constante, portanto pode ser um líquido puro ou uma mistura azeotrópica. II apresenta temperatura 
de ebulição variável, portanto pode ser uma mistura comum ou uma mistura eutética.

Resposta: A

15. A temperatura de fusão varia, apresentando duas regiões onde se mantém fixa, o que caracteriza uma mistura de duas substâncias, 
ou até mesmo três, desde que duas delas formem um eutético.

Resposta: D

16. Ouro puro numa única fase de agregação, água mineral e ar atmosférico são sistemas homogêneos. Ouro em mais de uma fase de 
agregação, assim como água + óleo, são sistemas heterogêneos.

Resposta: A

17. 
I. Correta. A água dos oceanos, que constitui a maior parte da água do planeta, é pouco utilizada no mundo para a obtenção de água 

potável;
II. Correta. Este item está em concordância com estimativas da Organização Mundial de Saúde;
III. Correta. A qualidade da água depende de seu tratamento e do nível de poluição ambiental;
IV. Correta. A evaporação e a precipitação da água é o principal mecanismo de renovação dessa substância no planeta.

Resposta: E

18. Ouro 18 K é uma mistura homogênea contendo 75% de ouro e o restante de cobre e prata. Água gaseificada com gelo é uma mistura 
heterogênea de água e gás. Ar atmosférico é uma mistura homogênea.

Resposta: D

19. Misturas que fervem a temperaturas constantes são chamadas de misturas azeotrópicas ou azeótropos.

Resposta: E

20. A água contendo partículas em suspensão é uma mistura heterogênea, enquanto a água límpida e cristalina é uma mistura homogênea, 
pois apesar de sua aparência, contém substâncias dissolvidas.

Resposta: D
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