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Exercícios de Estudo da Matéria 
 
1. O ciclo da água na natureza, relativo à formação de nuvens, seguida de precipitação da água 
na forma de chuva, pode ser comparado, em termos das mudanças de estado físico que ocorrem 
e do processo de purificação envolvido, à seguinte operação de laboratório: 

a) Sublimação   
b) Filtração   
c) Decantação 
d) Dissolução    
e) Destilação 

 
 
2. São preparadas 3 misturas binárias em um laboratório, descritas da seguinte maneira: 
- 1a mistura: heterogênea, formada por um sólido e um líquido  
- 2a mistura: heterogênea, formada por dois líquidos 
- 3a mistura: homogênea, formada por um sólido e um líquido 
Os processos de separação que melhor permitem recuperar as substâncias originais são, 
respectivamente: 

a) Filtração, decantação, destilação simples 
b) Decantação, filtração, destilação simples 
c) Destilação simples, filtração, decantação 
d) Decantação, destilação simples, filtração  

 
 
3. Em qual das seqüências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e 
uma substância composta, respectivamente: 

a) H2, Cl2, O2      
b) H2, Ne, H2O      
c) N, HI, He            
d) H2O, O2, H2        
e) Cl, N2, HI 

 
 
4.  São exemplos respectivamente de alótropos e de substâncias compostas: 

a) H2O e H2O2; NaCl e CaCO3   
b) O2 e O3; Cl2 e F2    
c) C (grafite) e C (diamante); CO e Co 
d) O2 e O3; KMnO4 e Mg(OH)2 
e) Hg e Ag; (NH4)+ e (H3O)+ 

 
 
5. Observe os seguintes fatos: 
I - Uma pedra de naftalina deixada no armário 
II - Uma vasilha com água deixada no freezer 
III - Uma vasilha com água deixada no fogo 
IV- Derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido 
Nestes fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos: 
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 a) I. sublimação II. solidificação III. evaporação IV. fusão 

b) I. sublimação II. solidificação III. fusão IV. evaporação 

c) I. fusão II. sublimação III. evaporação IV. solidificação 

d) I. evaporação II. fusão III. fusão IV. sublimação 

e) I. evaporação II. sublimação III. fusão IV. solidificação 

 
 
6. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em 
roupas, funde em temperaturas superiores a 80oC. Sabe-se que bolinhas de naftalina, à 
temperatura ambiente, têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por 
desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da: 

a) Fusão    
b) Sublimação   
c) Solidificação   
d) Liquefação    
e) Ebulição 

 
 
7. O gráfico a seguir indica as mudanças de estado da substância pura chumbo (Pb), quando 
submetida a um aquecimento: 
 

 
 

a) Qual o estado físico em que o chumbo se encontra a 10 minutos de aquecimento? 
b) Durante quanto tempo o chumbo permaneceu no estado liquefeito? 
c) Em que estado físico o chumbo se encontra na temperatura de 1650 oC? 
d) Em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos? 

 
 
8. Para a separação das misturas gasolina/água e areia/água, os processos mais adequados são, 
respectivamente: 

a) Decantação e filtração  
b) Destilação e decantação  
c) Liquefação e decantação 
d) Sedimentação e evaporação 
e) Destilação e filtração 

 
 


