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9º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATITIVADE DE RECUPERAÇÃO - QUÍMICA 

 

PROF.GLÚBIO 

 
1) (UFAC) - Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que são substancia compostas 

somente :  
 
 
 
 
 

2) (UF-ES) - Quantas fases estão presentes no sistema areia + sal + açúcar + água + gasolina ?  
 
 
 
 
 
 

3) (UEMA) - Relativamente aos sistemas abaixo, podemos afirmar que ocorre mistura homogênea em quais sistemas :  
I. Água(l) e água(s)  
II. Gás oxigênio  
IlI. Etanol e areia  
IV. Gás carbônico e gás hidrogênio  
 

4) (UFRGS) - O granito consiste em quatro minerais: feldspato, magnetita, mica e quartzo. Se um desses minerais pode ser separado 
dos demais, pode-se afirmar que o granito é uma mistura com quantos componentes e fases :  
 
 

5) (UFMG) - Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. As 
alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto:  
a) Água de coco/heterogêneo  
b) Laranjada/heterogêneo  
c) Leite/homogêneo  
d) Poeira no ar/heterogêneo  
e) Água do mar filtrada/homogêneo. 
 

6) (FCMMG) - Colocando-se em um frasco quantidades iguais de álcool etílico e água destilada, teremos uma mistura classificada 
como :  
 

7) (Fuvest) - Para a separação das misturas: gasolina-água e nitrogênio-oxigênio, os processos mais adequados são 
respectivamente:  
 

8) ENEM 2015 - Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante 
na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha-de-caju (LCC). A composição química do LCC é muito 
parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para 
retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. 
KIFFER, D. Novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e castanha-de-caju. Disponível em: 
www.faperj.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado).  
Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente, 
a) flotação e decantação. 
b) decomposição e centrifugação. 
c) floculação e separação magnética. 
d) destilação fracionada e peneiração. 
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e) dissolução fracionada e magnetização. 
 

9) UERJ 2002 - A aguardente é uma bebida alcoólica obtida da cana-de-açúcar. A charge abaixo poderia transmitir a idéia de que se 
trata de uma substância pura. 

 

(HARTWIG, et alli. Química: química geral e inorgânica. São Paulo: Scipione, 1999.)
Na realidade, ela não é uma substância pura, mas sim uma mistura homogênea. Isso pode ser comprovado pelo seguinte 
processo físico de separação:  
 

10) ENEM 2013 - Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em meio alcalino, forma 
partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente 
usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a  
a) flotação.  
b) levigação.  
c) ventilação.  
d) peneiração.  
e) centrifugação. 

 
 
 


