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Assunto: Materiais: diversidade e constituição
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1. Distinga misturas de substâncias puras.
2. Considere a seguinte lista de materiais:
PÃO
AR
GRANITO
ÁGUA LÍQUIDA
VAPOR DE ÁGUA
ALUMÍNIO
LIGA METÁLICA

MISTURA DE ÁGUA E ÁLCOOL
MISTURA DE ÁGUA E AZEITE
MISTURA DE AREIA E TERRA
ÁGUA AÇUCARADA
DIÓXIDO DE CARBONO
ÁLCOOL

Classifique cada um dos seguintes materiais como:
- substância pura
- mistura homogénea
- mistura heterogénea
3. Diferencie materiais naturais de materiais sintéticos.
4. A lista que se segue diz respeito a materiais diversificados que se usam ou de que se
ouve falar no quotidiano.
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, NUM COMPRIMIDO DE ASPIRINA
PS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) DA ESFEROVITE
CELOFANE (PAPEL DE ...)
VITAMINA C
PERFUME
FERRUGEM
HEMOGLOBINA DO SANGUE
TECIDO CONSTITUÍDO POR 30% VISCOSE E 70% ALGODÃO
CLORO NA ÁGUA DE PISCINAS
De entre todos os materiais destacados, seleccione:
- os naturais e os sintéticos
- os que são misturas e os que são substâncias
5. Considere os seguintes materiais: água do mar, cloreto de sódio, granito, oxigénio,
dióxido de carbono, ferro, ferro, iogurte com pedaços.
5.1.Indique quais deles são substâncias puras e quais são misturas.
5.2.De entre as misturas, indique quais são misturas homogéneas e quais são
misturas heterogéneas.
5.3.De entre as substâncias, quais correspondem a substâncias elementares e
quais correspondem a substâncias compostas? Justifique.
6. Complete o quadro :

7 . Complete o quadro:

8. Represente por uma fórmula química cada uma das substâncias apresentadas a
seguir.
A - Dióxido de enxofre: cada molécula é constituída por 1 átomo de enxofre e 2 átomos
de oxigénio.
B - Flúor: cada molécula é constituída por 2 átomos de flúor.
C - Peróxido de hidrogénio: cada molécula é constituída por 2 átomos de hidrogénio e 2
átomos de oxigénio.
D - Amoníaco: cada molécula é constituída por 1 átomo de azoto e 3 átomos de
hidrogénio.
E - Oxigénio: cada molécula é constituída por 2 átomos de oxigénio.
9. Refira qual a mudança de estado que ocorre em cada uma das situações.
A - Cheiro de um perfume contido num recipiente.
B - Manteiga a derreter numa frigideira.
C - Formação de orvalho nas plantas.
D - Produção de vapores a partir de «gelo seco».
E - Formação de geada.
10. Complete o quadro seguinte com as palavras «constante» e «variável».

11. Explique pormenorizadamente a forma como se dá a passagem do:
a) estado sólido ao estado líquido.
b) estado líquido ao estado gasoso.
12. Analise a tabela seguinte, onde se apresentam determinadas propriedades físicas de
algumas substâncias, à pressão de 760 mmHg.

12.1 Indique a(s) substância(s) que à temperatura de 600ºC estão no:
a) estado sólido.
b) estado líquido.
c) estado gasoso.

13. Explique cada uma das situações:
A - Quando se toma um duche, formam-se gotas de água sobre um espelho.
B - Um ambientador situado numa determinada divisão de uma casa pode
aromatizar toda a casa.

