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Conteúdo: 

 

�   Susbtâncias simples e compostas  

� Misturas homogêneas e heterogêneas 

� Número de fases e componentes de uma mistura 

� Modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e Borh 

� Número atômico,massa atômica, numero de nêutrons e elétrons. 

� Íons 

� Isótopos, isóbaros, isótonos. 

Referência  

para estudo: 

 

 

Livro Didático módulo 1  

Capítulo: 1 e 2 

Anotações feitas no caderno e folha de exercícios trabalhadas 

Portal meu Bernoulli 

 
QUESTÕES 

1. (Uece 2018)  Segundo Chang e Goldsby, o movimento quantizado de um elétron de um estado de 
energia para outro é análogo ao movimento de uma bola de tênis subindo ou descendo degraus. A bola 
pode estar em qualquer degrau, mas não entre degraus. 
Essa analogia se aplica ao modelo atômico proposto por  
a)Dalton 
b)Ruterford. 
c)Heinsenberg. 
d)Bohr. 
e)Thomson 
 
2. (cps 2018)  A natureza apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. 
Porém, a grande maioriadessas 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 autilização de toda e qualquer substância fosse possível. 

<https://tinyurl.com/y8j567ag> Acesso em: 10.11.2017. 

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 (carbono no estado sólido)  
e)areia + sal de cozinha  
 
3. (cftmg 2017)  As medalhas de ouro das Olimpíadas do Rio de Janeiro foram feitas a partir da mistura de 
ouro e prata, sendo esta majoritária. Considerando as partículas constituintes desses metais, foram feitas 
as afirmações seguintes. 



79  47  
Au  
(Ouro) 

Ag  

(Prata) 
197  109  

 
I. A prata possui 47  elétrons. 
II. A massa atômica da prata é igual a 155 u.  

III. O número de prótons e elétrons do ouro é idêntico. 
IV. A diferença entre o número de nêutrons do ouro e da prata é igual a 32.  
V. Ao perder 1 elétron a prata ficará com 46 elétrons e se trasformará em um ânion. 

O número de afirmação(ões) correta(s) é  
a)1.  
b) 2.  
c) 3.  
d) 4.  
 
4. (Enem 2017)  Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de 
cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode 
suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do 
sal de cozinha (NaC ),l  nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. 

Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela  
a)reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro.  
b)emissão de fótons  pelo sódio, excitado por causa da chama.  
c)produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato.  
d)reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio.  
e)excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela.  
 
5. (G1 - ifsul 2017)  Os isótopos radioativos do cobalto apresentam grande importância na medicina, sendo 
utilizados na destruição de células cancerosas. O isótopo na forma de cátion bivalente,60Co27 apresenta os 
seguintes números de prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente:  
a) 27 27 35− −  
b) 27 25 33− −  
c) 60 29 33− −  
d) 60 27 35− −  
e) 25 – 60 – 27 

 
6. (G1 - utfpr 2017)  Em 2016 a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) confirmou a 
descoberta de mais quatro elementos, todos produzidos artificialmente, identificados nas últimas décadas 
por cientistas russos, japoneses e americanos, e que completam a sétima fila da tabela periódica. Eles se 
chamam Nihonium (símbolo Nh  e elemento 113),  Moscovium (símbobo Mc  e elemento 115),  Tennessine 

(símbolo Ts  e elemento 117)  e Oganesson (símbolo Og  e elemento 118).  As massas atômicas destes 

elementos são, respectivamente, 286, 288, 294, 294.  

Com base nas afirmações acima assinale a alternativa correta. 

a)Esses elementos são representados por 113 115 117
286 288 294Nh, Mc, Ts  e 188

294Og.  

b)Os elementos Tennessine e Oganesson são isóbaros.  
c)Estes elementos foram encontrados em meteoritos oriundos do espaço.  
d)Os elementos Tennessine e Oganesson são isótopos.  
e)Os quatro novos elementos são isótonos entre si.  
 



7. (Ime 2018)  Sabendo-se que 48
22 Ti  e 51

23 V  são, respectivamente, isóbaro e isótono de um nuclídeo X,  

determine a massa atômica, o número de prótons e elétrons para o íon hipotético 1X :−

. 
 

8. (Ufjf-pism 1 2017-mod)  O dia 5 de novembro de 2015 foi marcado pela maior tragédia ambiental da 

história do Brasil, devido ao rompimento das barragens de rejeitos, provenientes da extração de minério de 
ferro na cidade de Mariana/MG. Laudos técnicos preliminares indicam uma possível presença de metais 
como cromo, manganês, alumínio e ferro no rejeito. 

Fonte: Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias_ambientais/laudo_tecnico_preliminar.pdf. 
Acesso em: 26/out/2016. 

 
a) Qual o símbolo químico de cada um dos metais descritos acima? 
b) O rejeito de mineração representa uma mistura homogênea ou heterogênea? 
 
9. (Uerj 2019-mod) 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 He, Ne, Ar e Kr,  quanto composições de 2CO , 2O  e CO 

em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por 2CO  

e 2O  e apresentam microperfurações na sua superfície, conforme ilustrado abaixo. 

 

 
 

Adaptado de exclusive.multibriefs.com.  

 
a) Indique dentre os compostos no texto aqueles que representam substâncias compostas. 
b) Indique dentre os compostos no texto aqueles que representam substâncias simples. 
 
10. (Uece 2017)  A teoria atômica moderna foi construída através da contribuição de físicos e químicos 
que, a partir das ideias de Johann Dalton, propuseram modelos atômicos e estabeleceram alguns 
postulados. Observe com atenção as colunas abaixo e estabeleça a correspondência entre o cientista e 
sua contribuição para a construção da teoria atômica vigente. 
 
Cientista  
I. Bohr 
II. Chedwick 
III. Rutherford 
IV. Thomson 
V. Milikan 
 
Contribuição 
1. Descobriu o elétron. 
2. Propôs que a energia do elétron no átomo era quantizada. 
3. Descobriu a carga do elétron. 
4. Descobriu os nêutrons 
5.Descobriu o núcleo atômico e os prótons. 



 
Indique a sequência correta entre as colunas. 
 
11. (Uepg 2016)  Carbono, oxigênio e hidrogênio são elementos que se combinam para formar diversas 
substâncias químicas. No esquema abaixo, as esferas pretas representam o carbono, as cinzas o 
oxigênio, e as brancas o hidrogênio. Com relação às substâncias químicas representadas, responda ao 
que se pede: 
 

 

a) Se uma misura for preparada com as estrturas I, III e IV, quantos átomos e quantos elementos quimicos 
diferentes existiram na mistura? 
b) Quais das estruturas representam substâncias simples e quais representam substâncias compostas? 
 
12. Dados os átomos: 

 
agrupe os isótopos, isóbaros e isótonos. 
a) Isóbaros ___________________________________________________________________________ 
b)Isótonos____________________________________________________________________________  
c) Isótopos____________________________________________________________________________ 
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