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Lista de Exercícios – Misturas Homogêneas e Heterogêneas 

 

 

01 - (UERJ)    
Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas imiscíveis, são 
denominados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um 
determinado óleo bifásico. 

 

 
 

Para diferenciar as duas fases, originariamente incolores, é adicionado ao óleo um corante 
azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior 
afinidade pelo corante. Essa adição não altera as massas e volumes das fases líquidas. 
As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema: 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  
 
02 - (UEA AM)    
Desinfetante de amplo uso nas residências, a água sanitária é um exemplo de 

 
a) substância simples. 
b) substância composta. 
c) substância pura. 
d) mistura heterogênea. 
e) mistura homogênea. 

 
03 - (PUC SP)    
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Em um caderno foram registrados esquemas de béqueres contendo misturas formadas por 
três das substâncias apresentadas na tabela acima. 

 

 
 

Entre as representações do caderno, as únicas que não podem ser obtidas 
experimentalmente, a 20 ºC, são 

 
a) 1, 3 e 6. 
b) 2, 4 e 5. 
c) 2, 5 e 6. 
d) 1 e 4. 
e) 1 e 2. 

 
04 - (ENEM)    

Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio 
ambiente, ao governo e, especialmente, ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é 
feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de 
menor valor agregado. 

 
Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração 
seria identificada visualmente é 

 
a) etanol e água. 
b) etanol e acetona. 
c) gasolina e água. 
d) gasolina e benzeno. 
e) gasolina e querosene. 

 
05 - (Mackenzie SP)     

Não é exemplo de mistura 
a) o ar atmosférico. 
b) a água do mar. 
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c) a areia. 
d) o óxido de cálcio. 
e) o álcool hidratado. 

 
06 - (UEPG PR)    
Supondo que a concentração das misturas a seguir está abaixo do índice de saturação, 
identifique exemplos de misturas homogêneas e assinale o que for correto. 

 
01. Mistura de água e sacarose. 
02. Mistura de água e cloreto de sódio. 
04. Mistura de água e álcool etílico. 
08. Mistura de água e azeite de oliva. 

 
07 - (UEM PR)    
Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) descrição correta do número de fases e da 
homogeneidade para as diferentes misturas descritas. 

 
01. Uma mistura no estado líquido que contém 1 g de açúcar, 1 g de NaCl, 1000 mL de água e 

10 mL de álcool etílico constitui um sistema homogêneo e monofásico. 
02. Uma mistura sólida composta por 3 açúcares, sacarose, frutose e galactose, é um sistema 

homogêneo e monofásico. 
04. Uma mistura no estado líquido de volumes iguais de água, álcool etílico e acetona forma 

um sistema heterogêneo e trifásico. 
08. Volumes iguais de água e cicloexano formam uma mistura heterogênea e bifásica no estado 

líquido e uma mistura homogênea no estado gasoso. 
16. Um copo de água com 5 cubos de gelo formam um sistema heterogêneo com 6 fases. 

 
08 - (UESB BA)    
As misturas são sistemas físicos constituídos por substâncias químicas ou por materiais em 
qualquer proporção que não apresentam transformações químicas entre seus componentes, 
separados por uma única ou várias fases. 
Considerando-se essas informações sobre as misturas, é correto afirmar: 

 
01. O sistema formado por um comprimido efervescente de vitamina C e água é uma mistura 

isenta de gás, que possui uma única fase após alguns minutos de preparada. 
02. A mistura de ferro e enxofre em pó, ambos em proporções definidas, depois de aquecida à 

determinada temperatura, mantém as propriedades magnéticas e cor característica. 
03. Óleo diesel com biodiesel adicionado de biodiesel é um sistema polifásico usado em injeção 

eletrônica, nos motores de máquinas agrícolas. 
04. O sistema em equilíbrio físico de gelo e água no interior de um tubo teste fechado 

apresenta duas fases e dois componentes. 
05. O petróleo retirado de poços, rico em hidrocarbonetos é monofásico porque não possui 

partículas sólidas em suspensão. 
 
09 - (UEM PR)    
Assinale o que for correto. 

 
01. Uma mistura de água, metanol, açúcar completamente dissolvido e pó de serra forma um 

sistema heterogêneo de duas fases. 
02. Uma mistura de água e óleo de canola forma um sistema heterogêneo de duas fases. 
04. Uma mistura de água a 80 ºC com pó de serra forma um sistema homogêneo de uma fase. 
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08. Uma mistura de álcool etílico e iodo completamente dissolvido forma um sistema 
heterogêneo de duas fases. 

16. O ar atmosférico livre de poluição e de água é um sistema homogêneo de três fases. 
 
10 - (Unicastelo SP)  
Considere os seguintes produtos: 

 
1 pedra de granito. 
1 copo de água mineral. 
1 barra de ouro. 
1 balão cheio de ar. 
1 colher de cloreto de sódio. 

 
São misturas homogêneas 

 
a) a pedra de granito e o ar contido no balão. 
b) a água mineral e o ar contido no balão. 
c) a barra de ouro e a água mineral. 
d) a pedra de granito e cloreto de sódio. 
e) a barra de ouro e cloreto de sódio. 

 
11 - (UNITAU SP)    
O glutamato monosódico é utilizado para realçar o sabor de alguns alimentos e pode ser 
produzido a partir do ácido glutâmico, como representado abaixo: 

 

CH2 COOH

CH2

CH NH2

COOH

CH2 COONa

CH2

CH NH2

COOH

Ác. glutâmico Glutamato

monosódico

 

 

 
 
a) Considerando uma massa de ácido glutâmico de 14,7g, explique como é possível converter 

quimicamente o ác. glutâmico em glutamato monosódico.  
b) Explicite os procedimentos laboratoriais necessários para converter 14,7g de ác. glutâmico 

presentes em 500 ml de solução em glutamato monossódico.  
Dados de massa molar (g.mol–1): C = 12; H = 1; N = 14; O = 16 e Na = 23 

 
12 - (FGV SP)    
Em um experimento na aula de laboratório de química, um grupo de alunos misturou em 
um recipiente aberto, à temperatura ambiente, quatro substâncias diferentes: 

 

 
 

Nas anotações dos alunos, consta a informação correta de que o número de fases formadas 
no recipiente e sua ordem crescente de densidade foram, respectivamente: 
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a) 2; mistura de água e etanol; mistura de grafite e polietileno. 
b) 3; polietileno; mistura de água e etanol; grafite. 
c) 3; mistura de polietileno e etanol; água; grafite. 
d) 4; etanol; polietileno; água; grafite. 
e) 4; grafite; água; polietileno; etanol. 

 
13 - (FGV SP)    
A química é responsável pela melhora em nossa qualidade de vida e está inserida em nosso 
cotidiano de muitas formas em substâncias e misturas que constituem diversos materiais. 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, substância simples, substância 
composta, mistura homogênea e mistura heterogênea. 

 
a) Água, granito, alumínio, aço. 
b) Água, aço, alumínio, granito. 
c) Alumínio, aço, água, granito. 
d) Alumínio, água, aço, granito. 
e) Alumínio, água, granito, aço. 

 
14 - (UNICAMP SP)    
Como um químico descreve a cerveja? “Um líquido amarelo, homogêneo enquanto a 
garrafa está fechada, e uma mistura heterogênea quando a garrafa é aberta. Constitui-se de 
mais de 8.000 substâncias, entre elas o dióxido de carbono, o etanol e a água. Apresenta um 
pH entre 4,0 e 4,5, e possui um teor de etanol em torno de 4,5 % (v/v).” 

 
Sob a perspectiva do químico, a cerveja 

 
a) apresenta uma única fase enquanto a garrafa está fechada, tem um caráter ligeiramente 

básico e contém cerca de 45 gramas de álcool etílico por litro do produto. 
b) apresenta duas fases logo após a garrafa ser aberta, tem um caráter ácido e contém cerca de 

45 ml de álcool etílico por litro de produto. 
c) apresenta uma única fase logo após a garrafa ser aberta, tem um caráter ligeiramente ácido e 

contém cerca de 45 gramas de álcool etílico por litro de produto. 
d) apresenta duas fases quando a garrafa está fechada, tem um caráter ligeiramente básico e 

contém 45 ml de álcool etílico por 100 ml de produto. 
 
15 - (UEPG PR)    
Dados os sistemas abaixo e considerando que apenas o sistema 1 apresenta pontos de 
fusão e ebulição constantes durante a mudança de estado, assinale o que for correto. 
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01. O sistema 1 é composto de substância pura. 
02. Os sistemas 2 e 4 são denominados sistemas heterogêneos. 
04. Os sistemas 2, 3 e 4 consistem de misturas, sendo que os sistemas 2 e 4 são misturas 

heterogêneas e o sistema 3 é uma mistura homogênea. 
08. Os sistemas 3 e 4 podem ser totalmente separados por filtração simples. 
16. O sistema 2 pode ser separado por decantação, utilizando-se, por exemplo, um funil de 

decantação. 
 
16 - (UEM PR)    
Assinale o que for correto. 

 
01. Um elemento químico pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes. 
02. Cdiamante e Cgrafite são formas alotrópicas do carbono. 
04. O fenômeno químico da vaporização é o responsável pelo cheiro de naftalina em armários 

nos quais foram colocadas bolinhas de naftalina. 
08. Em um processo de separação de misturas, a filtração é usada para separar líquidos 

miscíveis. 
16. Uma solução aquosa insaturada de sulfato de cobre contendo areia constitui um sistema 

bifásico. 
 
17 - (UEPG PR)  
Considerando os sistemas listados a seguir, assinale o que for correto. 

 
I. água e óleo de cozinha 
II. água e cloreto de sódio 
III. água e etanol 
 
01. Os componentes do sistema I formam uma mistura heterogênea líquido-líquido. 
02. Os componentes dos sistemas II e III formam misturas homogêneas sólido-líquido e 

líquido-líquido, respectivamente. 
04. Os componentes da mistura I podem ser separados por decantação. 
08. Os componentes da mistura II podem ser separados por destilação simples. 

 
18 - (Unimontes MG)  
O ouro denominado branco, usado em confecção de joias, contém dois elementos: ouro e 
paládio. Duas amostras distintas de ouro branco diferem em relação às quantidades de ouro 
e paládio que contêm. 
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Sabendo-se que ambas apresentam composição uniforme, pode-se afirmar 
CORRETAMENTE que o ouro branco é 
 

a) um material heterogêneo. 
b) uma solução sólida. 
c) uma substância composta. 
d) uma mistura heterogênea. 

 
19 - (UEPG PR)  
Sobre a matéria, suas características e seu comportamento, assinale o que for correto. 

 
01. Misturas homogêneas são monofásicas e chamadas de soluções. 
02. A água é classificada como substância simples e tem seu ponto de ebulição dependente da 

altitude. 
04. Uma mistura de dois compostos, que em condições ambiente são gases e encontram-se na 

forma pura, será sempre homogênea. 
08. Nas misturas heterogêneas sólido-líquido, as fases podem ser separadas por processos 

como decantação, centrifugação e filtração. 
16. Oxigênio (O2) e Ozônio (O3) são gases classificados como substâncias compostas. 

 
20 - (UEM PR)    
Considerando que as matérias descritas na tabela abaixo estão em um ambiente a 25 ºC, 
assinale o que for correto. 

 

 
 
01. A mistura entre cimento e areia é heterogênea, enquanto o concreto formado entre ambos, 

após a reação com água, é uma mistura homogênea. 
02. O etanol forma misturas homogêneas tanto com a água quanto com a gasolina, portanto 

pode-se concluir que água e gasolina também formam misturas homogêneas. 
04. Todas as misturas (A, B, C, D e E) são formadas por substâncias compostas. 
08. As misturas A e D são homogêneas em qualquer proporção em que estejam as matérias I e 

II. 
16. As misturas A e C podem ter tanto a matéria I como a matéria II atuando como solventes 

em uma mistura homogênea. 
 
21 - (UEPG PR)  
Considerando as amostras abaixo, em sistemas isolados, assinale o que for correto. 

 

gasoso Hidrogêniopoluído não oatmosféricAr 

carbônico Gáspotável Água

comum GasolinaAcetona

GrafiteVinagre

 

 
01. Gás carbônico e acetona são substâncias compostas. 
02. Vinagre, gasolina comum e ar atmosférico não poluído são exemplos de misturas. 
04. Hidrogênio gasoso é uma substância simples. 
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08. Água potável, grafite e gás carbônico são misturas homogêneas. 
 
22 - (FAVIP PE)    
Um estudante de química, para entender melhor o que acabara de estudar sobre 
solubilidade, foi para um laboratório, onde rotulou três erlenmeyers como 1, 2 e 3 e neles 
colocou as seguintes substâncias:  

 
Erlenmeyer 1: tetracloreto de carbono e heptano  
Erlenmeyer 2: cloreto de hidrogênio gasoso e água.  
Erlenmeyer 3: benzeno e água.  

 
Considerando os sistemas acima, três afirmações foram feitas:  

 
1. Só o erlenmeyer 1 apresenta uma mistura homogênea.  
2. Os erlenmeyers 2 e 3 apresentam duas fases.  
3. Apenas os erlenmeyers 1 e 2 apresentam mistura homogênea.  
 

Está(ão) correta(s) apenas:  
 
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 1 e 3  
e) 2 e 3 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 23 
  
 
Uma festa de aniversário foi decorada com dois tipos de balões. Diferentes componentes 
gasosos foram usados para encher cada tipo de balão. As figuras observadas representam as 
substâncias presentes no interior de cada balão. 

 
 
23 - (UFRJ)    

a) Indique quantos elementos diferentes e quantas substâncias simples diferentes existem nos 
balões. 

b) Classifique o tipo de sistema de cada balão quanto à homogeneidade. 
 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 24 
  
 
O Brasil possui uma política de substituição do petróleo como fonte energética desde os 
anos 1960, como com a criação do Pró-Álcool, um programa governamental de estímulo à 
produção de etanol combustível a partir da cana-de-açúcar e de confecção de automóveis 
que utilizem esta fonte energética. Em 2009 completam-se três décadas da implementação 
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dos primeiros postos de distribuição de combustíveis que comercializaram o etanol, 
atualmente o mais importante biocombustível da matriz energética. Sua produção é baseada 
no melaço da cana-de-açúcar como matéria-prima. O processo utiliza a fermentação da 
sacarose, presente no melaço, pela proteína invertase, originando  glicose (C6H12O6) e a 
frutose (C6H12O6), que, sob influência de outra proteína, a zimase, e na presença de água, 
produzem o etanol e gás carbônico. 
 
24 - (UEPB)  
Um dos procedimentos para adulteração da gasolina é a adição de uma quantidade maior 
de etanol do que a permitida   pela legislação. Os postos de distribuição de combustíveis 
são obrigados, quando pedido pelo cliente, que façam o teste para determinação do teor de 
álcool na gasolina, que se baseia na maior miscibilidade do etanol em solução salina do que 
em gasolina. Se forem adicionadas em uma proveta partes iguais de gasolina comercializada 
no Brasil e solução salina, quantas e quais fases serão observadas? 

 
a) Três fases, sendo uma de gasolina, outra de solução salina e outra de etanol. 
b) Duas fases, sendo uma de gasolina com etanol e outra de solução salina com etanol. 
c) Duas fases, sendo uma da gasolina e outra da solução salina com etanol. 
d) Três fases, sendo uma de gasolina sem etanol, outra de gasolina com etanol e uma terceira 

de solução salina. 
e) Uma fase, visto que o etanol vai evaporar quando misturado à solução salina e gasolina. 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: D 

 
2) Gab: E 

 
3) Gab: E 

 
4) Gab: C 

 
5) Gab:  D 

 
6) Gab: 07 

 
7) Gab: 09 

 
8) Gab: 01 

 
9) Gab: 03 

 
10) Gab: B 

 
11) Gab:  
a) Para formar glutamato monosódico, apenas um dos hidrogênios ionizáveis do ácido 

glutâmico deve ser neutralizado. Para tanto, o ácido glutâmico deve ser neutralizado com 
hidróxido de sódio em proporção equimolar.  

b) A quantidade de ácido glutâmico contida em 14,7 g é 0,1 mol (massa/massa molar; 
14,7/147). Assim, uma massa equivalente a 0,1 mol de NaOH (0,1*40) = 4 g deve ser 
pesada, adicionada aos 500 mL de solução e dissolvida completamente.  
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12) Gab: B 

 
13) Gab: D 

 
14) Gab: B 

 
15) Gab: 23 

 
16) Gab: 01-02-16 

 
17) Gab: 15 

 
18) Gab: B 

 
19) Gab: 13 

 
20) Gab: 24 

 
21) Gab: 07 

 
22) Gab: C 

 
23) Gab:  
a) Balão I: 1 elemento e 1 substância simples  

Balão II: 4 elementos e 2 substâncias simples.  
Total de elementos diferentes: 5  
Total de substâncias simples: 3  

b) Balão I: sistema homogêneo  
Balão II: sistema homogêneo 
 

24) Gab: C 
 

  


