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FENÔMENOS FÍSICOS
São aqueles em que não se altera a composição química da 
matéria, ou seja, não há formação de novas substâncias.

FENÔMENOS QUÍMICOS
São aqueles que ocorrem quando há alteração na 
composição química da matéria, isto é, quando há formação 
de novas substâncias com rearranjo de átomos. 

NA AULA ANTERIOR
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Conteúdos:
- SUBSTÂNCIAS E MISTURAS

Objetivo da aula:
-  Apresentar as diferenças entre substâncias e 

misturas, bem como classificar as misturas 
homogêneas e heterogêneas e inserir no cotidiano 
do aluno.

ROTEIRO DE AULA



Simples Composta

Substância Pura

Homogênea Heterogênea

Mistura

Sistemas Materiais
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Apresenta características químicas e físicas constantes.
São representadas por fórmulas
Nas mudanças de estado físico a temperatura permanece 
constante.

 Substância Pura Simples: São formadas por átomos de um 
mesmo elemento químico. Exs: He, O2  , O3, S8

 Substância Pura Composta: São formadas por elementos 
químicos diferentes. Ex: H2SO4 , 

SUBSTÂNCIA PURA 
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As substâncias puras podem ser classificadas em: 
SIMPLES e COMPOSTA

SUBSTÂNCIA SIMPLES SUBSTÂNCIA COMPOSTA

O2
H2O

É constituída por um único 
tipo de elemento químico 

É constituída por mais de um 
tipo de  elemento químico
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Temperatura (°C) a 1 atm

Tempo

sólido

sólido
e

líquido

líquido
e

gasoso
gasoso

0°C

100°C

líquido

– 10°C



Não apresenta características químicas e físicas constantes.
Nas mudanças de estado físico a temperatura varia.

 FASE DE UMA MISTURA: São as porções que compõem 
a mistura.

 COMPONENTES DE UMA MISTURA: São as substâncias 
que compõem a mistura. , 

MISTURAS 

 EX: água + óleo + gelo.
Nº de fases:    
Nº de componentes: , 
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Se a matéria for constituída por mais de um 
tipo de molécula teremos uma MISTURA

Estas misturas podem ser   
HOMOGÊNEAS ou HETEROGÊNEAS
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MISTURAS

HETEROGÊNEAHOMOGÊNEA

ÁGUA + AREIAAR
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As misturas que possuem apenas 
uma única fase, isto é, as mesmas 

propriedades químicas em toda a sua 
extensão são denominadas de  

HOMOGÊNEA 

Se a mistura apresentar mais de uma 
fase, isto é, tem propriedades 

distintas em sua extensão, será 
HETEROGÊNEA

VINAGRE

ÁGUA + ÓLEO
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Mistura – Material formado por duas ou mais 
substâncias puras
 Mistura Homogênea – Apresenta uma única fase visível.
Ex.: Água e sal dissolvido.
 Mistura Heterogênea – Apresenta mais de uma fase visível.

Ex.: Água e óleo
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01.Considere os sistemas a seguir, em que os átomos são 
representados por esferas:

EXERCÍCIODE CLASSE

Determine onde encontramos: 
a) Somente substância simples;      
b) Somente substância composta.
c) Mistura; 

 I                    II                      III                    IV

I e II
IV

II e III
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CIÊNCIASJURANDIR 
SOARES

SUBSTÂNCIAS E 
MISTURAS



02.As substâncias químicas podem ser classificadas em 
simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 
três substâncias simples e duas compostas, 
respectivamente.
a) H2O, Hg, HI, Fe, H2S
b) Au, O2, CO2, HCl, NaCl,
c) S, O2, O3, CH4, CO2

d) H2SO4, Cu, H2, O2

e) Au, Ag, Cl2, H2CO3, H2
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03.Abaixo temos quatro sistemas formados por três tipos diferentes de 
átomos, representados por bolinhas de cores diferentes. Responda às 
perguntas abaixo referentes à classificação de cada um dos sistemas:

a)Qual o sistema que apresenta somente substâncias simples?

a)Qual o sistema que apresenta somente substâncias simples?

c) Quais os sistemas que apresentam somente são misturas?

2

1

3 e 4
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04. Qual das alternativas abaixo apresenta somente 
substâncias compostas:
a) N2, P4, S8.
b) CO, He, NH3.
c) CO2, H2O, C6H12O6.
d) N2, O3, H2O.
e) H2O, I2, Cl2.
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05. Com relação às substâncias

 O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO, S8

podemos afirmar que:
a)Todas as substâncias são simples.
b)Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples.
c)Todas são substâncias compostas.
d)Somente CO2, CaO, S8 são substâncias compostas.
e)As substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples.
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06. Indique o número de FASES e a quantidade de 
COMPONENTES de cada um deles:
a) Vapor de água + gás carbônico + gás oxigênio

b) Água líquida + cubos de gelo

c)  Cubos de gelo + solução aquosa de sal

1 FASE

3 COMPONENTES

2 FASES

1 COMPONENTES

2 FASES 2 COMPONENTES
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07.   ÁGUA MINERAL, ETANOL e GÁS OXIGÊNIO são classificados, 
respectivamente, como:
a) substância pura composta, substância pura simples e mistura 
homogênea.
b) substância pura composta, mistura homogênea e substância pura 
simples.
c) mistura heterogênea, substância pura simples e substância pura simples.
d) mistura homogênea, substância pura composta e substância pura 
composta.
e)mistura homogênea, substância pura composta e substância pura simples.

ÁGUA MINERAL ETANOL GÁS OXIGÊNIO

MISTURA HOMOGÊNEA SUBSTÂNCIA 
PURA COMPOSTA

SUBSTÂNCIA 
PURA SIMPLES
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08.  Resfriando-se progressivamente água destilada, quando começar 
a passagem do estado líquido para o sólido, a temperatura:
a) permanecerá constante, enquanto houver líquido presente.
b) permanecerá constante, sendo igual ao ponto de condensação da 
substância.
c) diminuirá gradativamente.
d) permanecerá constante, mesmo depois de todo líquido 
desaparecer.
e) aumentará gradativamente.

As SUBSTÂNCIAS PURAS nas mudanças de estado físico 
a temperatura permanece constante.

LETRA: A
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LETRA: E

10. Com relação às substâncias:
 O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, 
podemos afirmar que:

a) todas são substâncias simples.
b) somente O2, H2 e O3 são substâncias simples.
c) todas são substâncias compostas.
d) somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas.
e) as substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples.
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LETRA: E

11. Em qual das sequências abaixo estão representados 
um elemento, uma substância simples e uma substância 
composta, respectivamente:
a) H, Cℓ2, O2

b) H2, Ne, H2O
c) H2, HI, He
d) H2O, O2, H2

e) Cℓ, N2, HI
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01. É característica de substância pura:

a) ser solúvel em água.
b) ter constantes físicas definidas.
c) ter ponto de fusão e ponto de ebulição variáveis.
d) sofrer combustão.
e) ser sólida à temperatura ambiente.

LETRA: B

ATIVIDADE PARA CASA
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