
 
 

 

 

PROPRIEDADES DA MATÉRIA 1 

 

QUESTÃO 1 
O bronze é uma liga metálica composta por cobre e estanho. A proporção de estanho pode variar de 2 a 11%. 

  

Sobre o bronze, é correto afirmar que: 

  

A) trata-se de uma mistura heterogênea. 

B) os elementos que o constituem são metais de transição. 

C) em 1,0 kg de liga que contém 10% em massa de estanho, a razão entre a quantidade em mol de Cu e de Sn (nCu/nSn) é 

aproximadamente igual a 17. 

D) os seus constituintes só podem ser separados por processos químicos. 

E) a sua densidade é menor do que as densidades dos metais que o constituem. 

 

Gabarito: 
C 

Resolução: 

A alternativa C é correta, pois nCu é igual a 14,2 (900 g/63,5 g mol
–1

) e nSn é igual a 0,84 (100 g/119 g mol
–

1
), logo nCu/nSn = 16,9, ou seja, aproximadamente 17. 

  

A alternativa A é incorreta, pois o bronze é uma solução sólida. 

  

A alternativa B é incorreta, pois Sn não é um elemento de transição, pertencendo ao grupo de elementos 

representativos IVA ou 13 da tabela periódica. 

  

A alternativa D é incorreta, pois Cu e Sn formam uma mistura que pode ser separada por processo físico. 

  

A alternativa E é incorreta, pois o bronze, constituído por Cu e Sn, deveria ter densidade intermediária a 

desses dois metais puros. 
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QUESTÃO 2 
A liofilização é uma técnica de secagem de materiais sob condições de baixas temperatura e pressão. Nessas condições, a 

eliminação da água preserva a forma do material e suas estruturas termossensíveis. Ao longo do processo, a temperatura os 

materiais secados por liofilização destacam-se alguns tipos de vacinas que, uma vez liofilizadas, têm seu prazo de validade 

aumentado, podendo ser transportadas para regiões distantes com precárias condições técnicas de armazenagem. 

 

O fenômeno físico da sublimação caracteriza-se pela transição do estado 

 

A) sólido para o estado vapor. 

B) vapor para o estado líquido. 

C) sólido para o estado líquido. 

D) líquido para o estado sólido. 

E) líquido para o estado vapor. 

 

Gabarito: 
A 

Resolução: 
(Resolução oficial) 

 

A liofilização ocorre por sublimação. 

 

a) A sublimação é a passagem (transição) do estado sólido para o estado vapor, sem passar pelo estado líquido. 

b) A condensação é a passagem do estado vapor para o estado líquido. 

c) A liquefação é a passagem do estado sólido para o estado líquido. 

d) A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. 

e) A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado vapor. 

 

QUESTÃO 3 
A figura a seguir apresenta a curva de aquecimento de 100 g de uma substância pura genérica no estado sólido. Sabe-se que 

calor é fornecido a uma velocidade constante de 500 cal min
–1

. Admite-se que não há perda de calor para o meio ambiente, 

que a pressão é de 1 atm durante toda a transformação e que a substância sólida apresenta apenas uma fase cristalina. 

Considere que sejam feitas as seguintes afirmações em relação aos estágios de aquecimento descritos na figura: 

 

 
 



 
 

 

I. No segmento PQ ocorre aumento da energia cinética das moléculas. 

II. No segmento QR ocorre aumento da energia potencial. 

III. O segmento QR é menor que o segmento ST porque o calor de fusão da substância é menor que o seu calor de 

vaporização. 

IV. O segmento RS tem inclinação menor que o segmento PQ porque o calor específico do sólido é maior que o calor 

específico do líquido. 

 

Das afirmações acima, está(ão) ERRADA(S): 

 

A) apenas I.  

B) apenas I, II e III.  

C) apenas II e IV. 

D) apenas III.  

E) apenas IV. 

 

Gabarito: 
E 

Resolução: 
Afirmação I: correta; o trecho PQ está associado a um aumento de temperatura e, quanto maior a temperatura, maior é a 

energia cinética. 

 

Afirmação II: correta; a mudança de fase de sólido para líquido ocorre com aumento da energia potencial, pois a 

distância intermolecular aumenta. 

  

Afirmação III: correta; de acordo com o gráfico, a quantidade de calor absorvido durante a vaporização é maior 

e, portanto, o calor de vaporização é maior. 
Afirmação IV: incorreta; de acordo com o gráfico, a quantidade de calor absorvido pelo líquido é maior e, portanto, o calor 

específico do líquido é maior. 

 

QUESTÃO 4 
Aprendemos que “substância é um tipo particular de matéria”. 

  

Marque a única alternativa que define plenamente “substância”. 

  

A) Apresenta ponto de fusão constante. 

B) Tem densidade, cor e odor bem definidos. 

C) Não permite identificar seus componentes pela observação. 

D) Apresenta unidades estruturais quimicamente iguais entre si. 

 

Gabarito: 
D 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resolução: 
Em uma aproximação grosseira, podemos dizer que as substâncias são caracterizadas por apresentar um único "tipo de 

molécula". Misturas apresentam dois ou mais "tipos de moléculas". Em uma generalização mais correta, podemos dizer que 

substâncias têm unidades estruturais iguais entre si (sejam moléculas ou conjuntos iônicos), como afirma o item correto. 

 

Observação: apresentar ponto de fusão constante também ocorre em misturas eutéticas, além de substâncias. 

 

QUESTÃO 5 
O gráfico a seguir representa a curva de aquecimento de uma substância à pressão constante de 1 atm.  

 

 
Pede-se: 

 

a) Quais são os estados físicos dessa substância indicados pelas letras A, C e E? 

b) Explique o fenômeno que ocorre na região indicada pela letra D. 

c) Qual é o ponto de ebulição dessa substância em ºC? 

d) Qual é o intervalo de temperatura em ºC, no qual estará o ponto de fusão dessa substância? 

 

Gabarito: 
A) A: sólido; C: líquido; E: gasoso. 

B) Ocorre ebulição, isto é, passagem do estado líquido para o gasoso. 

Durante esse processo, a temperatura permanece constante, pois o calor fornecido à substância é gasto para quebrar as 

ligações entre suas partículas, sem ocasionar aumento da agitação delas, ou seja, sem aumentar a temperatura da substância. 

C) 30 
o
C. 

D) Entre 15 
o
C e 20 

o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUESTÃO 6 
Numa aula de química, o professor colocou num copo de Becker 50 mL do solvente X, 50 mL do solvente Y e 200 mg do 

composto Z. Após agitação vigorosa, foi obtido o sistema bifásico representado a seguir. 

 
O composto Z havia sido retirado de uma prateleira em que só havia como reagentes químicos o benzoato de sódio 

(C6H5COONa) e o benzoato de etila (C6H5COOCH2CH3). 

  

A tabela mostra duas propriedades de solventes disponíveis que poderiam ter sido utilizados nesse experimento. 

   

 Propriedades 
 Solventes 

 Clorofórmio  Etanol  Hexano  Água 

Miscibilidade em 

água 

Praticamente 

imiscível 

 Totalmente 

miscível 
 Imiscível — 

Densidade (g/mL)  1,48  0,71  0,66  1,00 

 

Considerando-se os dados da tabela, os solventes X e Y e o composto Z utilizados no experimento foram, respectivamente, 

  

A) hexano, água e benzoato de etila. 

B) água, hexano e benzoato de sódio. 

C) clorofórmio, água e benzoato de sódio. 

D) água, clorofórmio e benzoato de etila. 

E) etanol, água e benzoato de sódio. 

Gabarito: 
D 

Resolução: 
De acordo com o enunciado, Y e Z formam uma única fase. Para que isso ocorra, ambos devem apresentam polaridade 

semelhante. Além disso, X ocupa a parte superior do sistema, o que indica menor densidade. Portanto, X, Y e Z podem ser, 

respectivamente, água (menor densidade e imiscível com clorofórmio e benzoato de etila), clorofórmio e benzoato de etila. 

 

QUESTÃO 7 
“Onda de calor mata mais de 120 pessoas na Ásia. A temperatura mais alta foi registrada no distrito de Sibi, na Província 

do Baluquistão, no Paquistão, onde o calor chegou a 52 
o
C...”.  

 

Publicidade. Folha On-line, agosto, 2006. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u303366.shtml Acesso em 

04/09/2007. 

 

 

 

 

 



 
 

 

A notícia ilustra as possíveis consequências do descaso com a natureza. A tabela a seguir indica o ponto de fusão e o ponto 

de ebulição de algumas substâncias presentes no nosso cotidiano. 

 

  
Ponto de fusão 

(
o
C)(1 atm.) 

Ponto de ebulição 

(
o
C)(1 atm.) 

Éter etílico –116 34 

Álcool –114 78 

Naftaleno 80 217 

 

Estas substâncias, quando expostas à mesma temperatura registrada no distrito de Sibi (52 
o
C), apresentam-se, 

respectivamente, nos estados 

 

A) líquido, gasoso e líquido.  

B) gasoso, líquido e gasoso.  

C) líquido, gasoso e sólido.  

D) sólido, líquido e sólido.  

E) gasoso, líquido e sólido. 

 

Gabarito: 
E 

Resolução: 
Se a temperatura ambiente é inferior ao ponto de fusão (P.F.), a substância se encontra no estado sólido; se a temperatura 

ambiente é superior ao ponto de ebulição (P.E.), a substância se encontra no estado gasoso; caso a temperatura ambiente 

seja intermediária ao P.F. e ao P.E., o estado físico é líquido. Assim, quando sujeitos a uma temperatura de 52 ºC, o éter 

etílico, o álcool e o naftaleno estarão, respectivamente, nos estados físicos gasoso, líquido e sólido. 

 

QUESTÃO 8 
A matéria existe, principalmente, em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A maior parte da matéria é constituída 

por mistura de substâncias. Cada substância possui um conjunto único de propriedades físicas e químicas que pode ser 

utilizado para identificá-la. O gráfico a seguir apresenta a curva de temperatura versus tempo para três amostras materiais I, 

II e III, partindo do estado sólido no tempo t = 0.  

 

De acordo com o gráfico, é correto afirmar que: 

 

 
 



 
 

 

A) a amostra II apresenta temperatura de ebulição de 20 °C. 

B) a amostra II aquece mais rápido que a amostra I. 

C) à temperatura de 50 °C, a amostra I encontra-se no estado líquido. 

D) as três amostras são exemplos de substâncias puras. 

E) a amostra III não constitui uma substância pura por não manter as temperaturas de fusão e ebulição constantes. 

 

Gabarito: 
E 

Resolução: 
(Resolução oficial)  

A amostra II apresenta temperatura de fusão de 20 °C. A amostra II aquece mais lentamente que a amostra I. A amostra I 

encontra-se no estado sólido. A amostra III não constitui uma substância pura por não manter as temperaturas de fusão e 

ebulição constantes. Uma substância pura apresenta constantes físicas bem definidas. 

 

QUESTÃO 9 
Uma amostra contendo 75,0 g de pequenos cristais de sulfato de cobre (CuSO4) ocupa 50,0 cm

3
 em uma proveta. Ao 

adicionarmos 50,0 cm
3
 de benzeno a esta proveta, verifica-se que o volume final do sistema é de 83,0 cm

3
. 

 

Considerando que o sulfato de cobre é um sólido azul, insolúvel em benzeno e que benzeno é um líquido incolor menos 

denso que o sulfato de cobre, a densidade da substância sulfato de cobre é aproximadamente 

 

A) 0,75 g/cm
3
.  

B) 0,90 g/cm
3
. 

C) 1,1 g/cm
3
.  

D) 1,5 g/cm
3
. 

E) 2,3 g/cm
3
. 

 

Gabarito: 
E 

 

Resolução: 
O aumento de volume, que é de 33 cm

3
 (83,0 – 50,0), é consequência da adição dos cristais de sulfato de cobre. A 

densidade dessa amostra é, portanto, igual a: 

d =  

d =   

d = 2,3 g/cm
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Questão 10 
Os sapos Pleurodema diplolistris passam 10 ou 11 meses anuais de seca enterrados na areia, de onde os machos já emergem 

cantando em uníssono, como uma enorme sirene, e logo saltam para a lagoa mais próxima. Atraídas pela cantoria, as 

fêmeas escolhem seus pares e liberam dezenas de óvulos que, depois de fecundados, são envoltos num muco semelhante à 

clara de ovo que o macho bate em neve. Em um ou no máximo dois meses, quando as chuvas cessam e os rios desaparecem 

como por um passe de mágica, os sapinhos recém-nascidos precisam estar completamente formados e prontos para 

enterrarem-se na areia. (...) Durante a seca, o metabolismo de fato fica reduzido no fígado e nos músculos das patas de trás. 

Uma baixa concentração de proteínas no coração, sugere que esse órgão fica menos ativo. As patas, ao contrário, mantêm 

teores proteicos normais.  

  

(Adaptado: Na enxurrada seca. Revista Pesquisa FAPESP, mar. 2010, p. 49.)  

   

A clara de ovo batida em neve é uma mistura 

  

A) homogênea, do tipo gás-gás. 

B) homogênea, do tipo gás-líquido. 

C) homogênea, do tipo líquido-líquido. 

D) heterogênea, do tipo gás-gás. 

E) heterogênea, do tipo gás-líquido. 

 

Gabarito: 
E 

Resolução: 
Quando a clara de ovo é batida em neve, seus componentes envolvem e retêm bolhas de ar. A mistura resultante, 

constituída de um líquido (a clara) e um gás (o ar), não apresenta a mesma composição nem as mesmas propriedades em 

toda sua extensão, sendo, portanto, uma mistura heterogênea. 

 

 


