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1. Um martelo de ferro, uma tábua de madeira e alumínio são exemplos de: 
a) matéria, objeto e corpo. 
b) objeto, corpo e matéria. 
c) matéria, corpo e objeto. 
d) objeto, matéria e corpo. 
e) corpo, objeto e matéria. 
 
2. Uma das finalidades do mercúrio é a solubilização de uma pepita de ouro. Nesse processo apenas o ouro é dissolvido de modo a facilitar sua 
separação. Depois de isolado, é possível construir cordões, anéis, fios e até folhas de ouro. 
Na ordem destacada no texto, cada um dos trechos destacados refere-se à: 
a) matéria, matéria objeto e corpo. 
b) objeto, corpo, matéria e matéria. 
c) matéria, corpo, objeto e objetos. 
d) matéria, objeto, matéria e corpos. 
e) matéria, corpo, matéria e objetos. 
 
3. Uma massa de ar perdeu calor até que todo o nitrogênio presente liquefizesse. O nitrogênio líquido foi submetido à um teste de eletricidade 
para uso em estudos físico-químicos que visa explorar a resistência de um plástico à corrente elétrica. Classifique, ao lado de cada palavra 
sublinhada, se esta é matéria ou energia. 
a) energia, energia, matéria, energia e matéria. 
b) matéria, energia, energia, energia e matéria. 
c) matéria, energia, matéria, energia e matéria. 
d) matéria, energia, matéria, matéria e matéria. 
e) matéria, energia, matéria, energia e energia. 
 
4. Massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de: 
a) propriedades funcionais. 
b) propriedades químicas. 
c) propriedades particulares. 
d) propriedades físicas. 
e) propriedades gerais. 
 
5. Qual das propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida de uma substância conhecida? 
a) ponto de ebulição e densidade. 
b) ponto de fusão e dureza. 
c) cor e densidade. 
d) ponto de fusão e visão. 
e) cor e paladar. 
 
6. Densidade é uma propriedade definida pela relação: 
a) massa / pressão 
b) massa / volume 
c) massa / temperatura 
d) pressão / temperatura 
e) pressão / volume 
 
7. Com relação às propriedades da matéria e às mudanças de fase das substâncias e das misturas, é FALSO afirmar: 
a) Cor, odor e sabor são propriedades específicas. 
b) Densidade, solubilidade, temperatura de ebulição e temperatura de fusão são propriedades usadas na identificação de uma substância. 
c) As substâncias, durante a mudança de fase, mantêm a temperatura constante. 
d) As propriedades químicas podem ser usadas como critério na determinação de grau de pureza das substâncias. 
e) A densidade é uma propriedade física da matéria. 
 
8. Uma pessoa comprou um frasco de éter anidro. Para se certificar que o conteúdo do frasco não foi alterado com a adição de solvente, basta que 
ele determine, com exatidão, 
I. A densidade. 
II. O volume. 
III. A temperatura de ebulição. 
IV. A massa. 
Dessas afirmações, são corretas APENAS: 
a) I e II.       b) I e III.       c) I e IV.       d) II e III.      e) III e IV. 
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9. Qual a massa de 3 mL de acetona, sabendo que sua densidade absoluta é de 0,792 g/mL ? 
a) 3,787 g.  
b) 0,264 g.  
c) 3,792 g.  
d) 2,208 g. 
e) 2,376 g. 
 
10. Sabendo que a densidade de um material é 23,5 g/cm3, o volume de 1175 gramas desse material é: (Dado: mL = cm3) 
a) 20 mL  
b) 30 mL  
c) 40 mL  
d) 50 mL  
e) 60 mL 
 
11. Um aluno colocou em uma proveta 50 mL de água e em seguida mergulhou 
uma pedra, cuja massa é de 10 g, e anotou o volume da água na proveta, que foi 
75 mL, conforme mostra o esquema. O valor da densidade dessa pedra é, em 
g/mL: 
a) 3,0.           
b) 2,5.  
c) 2,0.  
d) 0,4.  
e) 0,2. 
 
 
12. Uma coroa contém 579 g de ouro (d = 19,3 g/mL), 90g de cobre (d = 9,0 g/mL), 105 g de prata (d = 10,5 g/mL). Se o volume final da coroa 
corresponder à soma dos volumes de seus três componentes, a densidade dela, em g/mL, será: 
a) 10,5.  
b) 12,9.  
c) 15,5.  
d) 19,3.  
e) 38,8. 
 
 
13. Dada a tabela a seguir, em relação ao estado físico das substâncias (pressão = 1 atm), a alternativa correta é: 

 
a) I é sólido a 30 °C. 
b) II é líquido a 100 °C. 
c) III é sólido a 25 °C. 
d) IV é líquido a 480 °C. 
e) V é gasoso a 2.400 °C. 
 
14.Observe a tabela e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qual das substâncias apresentadas é a mais volátil? 
b) Se adicionarmos, separadamente, benzeno, tolueno e p-xileno a um recipiente mantido a 95 °C, qual(is) dessas substâncias permaneceria(m) no 
estado líquido? 
 


