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Cap. 3 – Evolução dos seres 
vivos 

Pense e resolva p. 48 ex. 
3 a 6 e Síntese p. 50 ex. a, 
b. 

Elabore uma tabela comparativa do Lamarckismo x 
Darwinismo. 

Cap. 4 – O Parentesco das 
espécies 

Pense e Resolva p. 63 ex. 1 
a 4. Síntese p. 64 ex. 1 e 2. 
Leitura complementar ex. 1 
e 2.  

https://www.infoescola.com/biologia/filogenia/exercicios/  
Exercícios extra de árvore filogenética. 

 
Sistema Cardiovascular e Sistema ABO 
 

1. De que é composto o sistema circulatório ou cardiovascular? 
2. Sobre o coração humano, responda: 

a) Quais são as camadas que constituem o coração?  

b) Quais são as cavidades cardíacas? 

c)  Quais são nomes das valvas que se localizam entre átrios e ventrículos? 

d) Quais são os 4 principais vasos sanguíneos diretamente ligados ao coração?  

e) A quais cavidades cardíacas estes vasos se ligam? 

f)  Qual é o tipo de sangue que circula do lado direito do coração? E do lado esquerdo? 

g) Quais são as cavidades cardíacas por onde o sangue penetra no coração? E por quais cavidades o sangue sai do 
coração? 

3. Descreva o processo de circulação sanguínea começando com a saída de sangue dos pulmões. 
4. Cite três características que diferenciem artérias de veias. 
5. Onde começa e onde termina: 

a)   a circulação pulmonar? 

b)  a circulação sistêmica? 

6. Qual é a importância dos vasos capilares serem tão finos? 
7. Diferencie sístole de diástole. 
8. Quando se afere a pressão arterial, registra-se o valor obtido por meio de números, como por exemplo, 12 X 6. O 

que estes números indicam? 
9. Explique por que os portadores de sangue O são, às vezes, chamados de “doadores universais” e os de sangue AB, 

“receptores universais”.  
10. A transfusão de sangue é uma prática médica que consiste na transferência de sangue ou de um componente 

sanguíneo de uma pessoa (o doador) para outra (o receptor). No caso de uma transfusão, é sempre preferível 
fornecer à pessoa sangue que seja do mesmo tipo que o seu. Quando isso não é possível, pode-se fornecer, em 
pequenas quantidades, sangue de um tipo diferente, porém compatível com o do paciente, seguindo algumas 
regras. Reconhecem-se hoje quatro grupos sanguíneos: A, B, AB e O, isso considerando o sistema ABO. Quanto ao 
fator Rh, o sangue pode ser Rh + ou Rh -.  

 
Acerca desse assunto, e considerando pequenos volumes de sangue, responda os itens a seguir 

a)  Considerando uma pessoa com sangue AB-, que necessitasse de um pequeno volume de sangue, quais tipos 
sanguíneos seriam compatíveis em caso de transfusão? (leve em consideração o sistema ABO e o fator Rh). 

b)  Considere uma pessoa tipo sanguíneo O+. Que aglutinogênios estão presentes nas hemácias dessa pessoa? Essa 
mesma pessoa possui ou não, o fator Rh? E anticorpo anti-Rh? Justifique. 

c)  Em que caso uma pessoa Rh- produz anticorpos anti-Rh? Dê um exemplo. 

d)  Considerando uma pessoa que apresente, em seu plasma, anticorpos anti-A, para quais tipos sanguíneos essa pessoa 
não poderá doar sangue? 
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Ciências da Natureza – Frente de Química 

Conteúdo: 
 Substâncias e Misturas – Substâncias simples e compostas e misturas homogêneas e heterogêneas (cap. 7 – A 

matéria e os átomos, p. 100 a 103 + anotações do caderno) 
 Densidade (cap. 8 – Os estados físicos da matéria e suas características, p. 115 + anotações do caderno) 
 Métodos de Separação de Misturas (anotações do caderno) 

 
Exercícios Sugeridos: 
Livro (Cap. 8): 

 P. 118 – Exercício 3 
 P. 120 – Exercício 3 
 P. 120 e 121 – Desafios 1, 3 e 4 

 
SuperAção: 

 Lista do SuperAção 2 
 Lista do SuperAção 3 

 
Lista de Exercícios 

 
Conteúdo: Densidade 

1. Qual é a massa, em gramas, de uma amostra com volume de 3 mL de álcool etílico, e cujo valor de sua densidade, nas 
condições de temperatura e pressão em que se encontra, é de 0,79 g/mL? 

 

2. Uma amostra de chumbo tem densidade de 11,3 g/cm3, sabendo que sua massa é de 136 g, qual o volume, em cm3, 
ocupado por essa amostra?    

 

3. Uma amostra de 91,8 g de madeira possui formato de um paralelepípedo, apresentando as seguintes medidas: 2,0 cm de 
largura, 20,0 cm de comprimento e 1,5 cm de altura. Com base nessas informações, calcule a densidade, em g/cm3, dessa 
amostra de madeira. 

 

4.  (ENEM) A densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume de um material. Um estudante iniciou um 
procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro ele determinou a massa da 
amostra, obtendo 27,8 g. Em seguida, utilizou uma proveta, graduada em mililitro, com água para determinar o volume da 
amostra, conforme esquematizado na figura. Considere a densidade da água igual a 1,00 g/mL. 

 
A densidade da amostra obtida, em g/mL, é mais próxima de  

A  0,36.    

B  0,56.    

C  0,62.    

D  0,79.    

E  2,78.    
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5. Com base na densidade (em g/cm3 a 25 ºC) das substâncias e materiais da tabela abaixo, julgue os itens a seguir. 

Substância Densidade Substância Densidade 

água 1,00 mercúrio 13,5 

azeite 0,92 ouro 19,3 

gasolina 0,70 quartzo 2,65 

 

I. A água flutua sobre a gasolina. 

II. O ouro afunda no mercúrio.   

III. O quartzo flutua sobre o mercúrio.   

IV. O azeite flutua sobre a gasolina.    

 
Conteúdo: Substâncias e Misturas 

6. No estudo de substâncias puras e misturas, a professora apresentou dois sistemas a seus alunos, conforme representado 
nas figuras. 

 
Ela solicitou que analisassem e fizessem duas afirmações sobre cada sistema. Nas alternativas, encontram-se algumas das 
afirmações feitas pelos alunos. 
Analise-as e assinale a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta sobre um dos sistemas representados.  

A  No sistema 1, temos duas substâncias simples.    

B  O sistema 1 é uma substância pura.    

C  No sistema 1, temos cinco componentes.    

D  O sistema 2 é uma mistura.    

E  No sistema 2, temos quatro componentes.    

 

7. 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, julgue as afirmações em certas ou erradas. Após, justifique as consideradas erradas. 

 
 Em I, está representado o CO2 e em II, a H2O.     

 Na mistura de todas as substâncias, encontram-se quatro tipos de moléculas e três elementos químicos.    

 Na mistura de I e III, encontram-se dois elementos químicos diferentes.    

 As substâncias I, II e IV são compostas, enquanto, a substância III é simples. 

 Na mistura de II e IV, encontram-se dois tipos de moléculas e quatro tipos de átomos.    

 

8. Um soro hospitalar é formado por uma solução aquosa de cloreto de sódio e glicose. Esse sistema apresenta: 

A  uma fase e um componente. 

B  três fases e um componente. 

C  uma fase e dois componentes.      

D  três fases e três componentes. 

E  uma fase e três componentes. 
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9. Considere os sistemas representados a seguir. 

 
Os sistemas I, II e III correspondem, respectivamente, a: 

A  material heterogêneo, substância composta, material heterogêneo. 

B  material homogêneo, substância simples, material heterogêneo. 

C  material homogêneo, substância simples, material homogêneo.    

D  material homogêneo, substância composta, material heterogêneo. 

 

10. Em um laboratório de química, em condições ambientais, foram preparadas as seguintes misturas: 

I. gasolina + areia 

II. água + gasolina 

III. gás oxigênio + gás nitrogênio 

IV. água + sal 

V. água + álcool 

 
Com base nessas misturas, faça o que se pede. 

a)  Classifique cada mistura em homogênea ou heterogênea. 

 

b)  Indique o número de fases e o número de componentes de cada mistura. 

 

11. Sobre os sistemas de I a IV apresentados a seguir, julgue as afirmações feitas em certas ou erradas. Após, justifique as 
consideradas erradas. 

I. Ouro 18K 

II. Água mineral 

III. Água + óleo 

IV. Ar atmosférico (limpo e seco) 

V. Água + gelo 

 

a)  Os sistemas II e IV são homogêneos.    

b)  Os sistemas III e IV são heterogêneos.    

c)  Os sistemas I e III são homogêneos.   

d)  O sistema V representa uma substância pura e, portanto, uma única fase. 

 
Conteúdo: Métodos de Separação de Misturas 

12. Considere os seguintes materiais: 

I. Enxofre em pó com lascas de ferro. 

II. Água com sal de cozinha (solução). 

III. Areia e água. 

Assinale a opção que permite, respectivamente, a separação das misturas acima.  

A  Separação magnética, destilação fracionada e decantação.    

B  Separação magnética, destilação simples e destilação fracionada.    

C  Catação, destilação fracionada e decantação.    

D  Peneiração, filtração e centrifugação.    

E  Separação magnética, destilação simples e filtração.    
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13. A figura mostra o esquema básico da primeira etapa do refino do petróleo, realizada à pressão atmosférica, processo 
pelo qual ele é separado em misturas com menor número de componentes (fracionamento do petróleo). 

 

a)  Dê o nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações do petróleo e o nome da 
propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo. 

b)  Considere as seguintes frações do refino do petróleo e as respectivas faixas de átomos de carbono: gás liquefeito de 
petróleo (C3 a C4); gasolina (C5 a C12); óleo combustível (> C20); óleo diesel (C12 a C20); querosene (C10 a C16). 
Identifique em qual posição (1, 2, 3, 4 ou 5) da torre de fracionamento é obtida cada uma dessas frações.  

 

14. Um sistema heterogêneo G  é constituído por uma solução verde claro e um sólido marrom. Esse sistema foi submetido 
ao seguinte esquema de separação: 

 
Considerando o esquema acima, assinale a opção correta.  

A  A operação 1 é uma destilação simples.    

B  O sistema heterogêneo G tem, no mínimo, três componentes.    

C  A operação 2 é uma decantação.    

D  O sistema heterogêneo G tem, no mínimo, três fases. 

E  O líquido verde claro L é um material heterogêneo. 
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15. Tem-se, em um béquer, uma mistura de areia – considere apenas ���� –, água salgada – considere apenas ���� 
��� – e 
gasolina – considere apenas ���. O sistema é representado a seguir: 

 

Com base nesse sistema, responda: 

a)  Qual o número de componentes que esse sistema apresenta? 

b)  Qual o número de fases que esse sistema apresenta? 

c)  Construa um fluxograma, sugerindo uma forma de separar todos os componentes dessa mistura. 

 
 

GABARITO/RESOLUÇÃO 
 

EXERCÍCIOS DO LIVRO 
P. 118 – EXERCÍCIO 3 
No sistema formado, a substância de menor densidade, o benzeno (0,9 g/cm3), flutua, e a de maior densidade, o 
clorofórmio (1,48 g/cm3), afunda. Entre essas substâncias, então, fica a água. 

 
 

P. 120 – EXERCÍCIO 3 
Alternativa A 

 
1 - Na proveta 1, a densidade do líquido deve ser a menor, pois o sólido afunda, e, portanto: 

��ó����
1,0� �  ��í�����  
0,8� 
2 - Na proveta 2, o sólido encontra-se no meio, o que indica que o sólido e o líquido possuem a mesma densidade. 

��ó����
1,0� �  ��í�����  
1,0� 
3 – Na proveta 3, o sólido flutua, o que indica que a sua densidade é menor que a densidade do líquido, portanto: 

��ó����
1,0�   ��í�����  
1,2� 
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P. 120 e 121 – DESAFIOS 
DESAFIO 1 
Para calcular a densidade da pepita, primeiramente, mede-se sua massa, que nesse caso, era de 28,5 g. Segundamente, 
utiliza-se da variação do volume da água da proveta graduada, conforme apresentado a seguir: 
"�#�$�%� � 100 &' 
"(�#%� � 103 &' , portanto: 
"�*��çã- �- "-�.&/ �  "�#�$�%� 0  "(�#%�  
"�*��çã- �- "-�.&/ �  103 &' 0 100 &' 
"�*��çã- �- "-�.&/ � 3 &' 
O volume da pepita corresponde a variação do volume da água, portanto, 3 mL. Com a massa e volume, aplica-se a equação 
da densidade, para determinar a densidade pepita. 

&121�3% �  28,5 5 

"121�3% � 3,0 &' 

�121�3% � ?  

�-&-: 3,0 &' �  3,0 8&9 

�121�3% �
&121�3%

"121�3%

 

�121�3% �
28,5 5

3,0 8&9
 

�121�3% � 9,5 g/8&9 

 
A pepita não é de ouro, pois tem uma densidade diferente da densidade do ouro (19 g/cm3). 

�121�3%  :  ���;�  
9,5 g/8&9  : 19 5/8&9 

 
DESAFIO 3 
No copo B, é álcool, pois se o gelo afunda no líquido é porque sua densidade é maior que a do líquido. E o gelo não é mais 
denso que a água líquida, não sendo possível afunda nela. 

 Gelo (d = 0,92 g/cm3) flutua na água (d = 1,0 g/cm3). Pois é menos denso que a água. 
 Gelo (d = 0,92 g/cm3) afunda no álcool (d = 0,80 g/cm3). Pois é mais denso que o álcool. 

 
DESAFIO 4 
Estão corretas as afirmativas I e IV. 

 Em A, temos álcool puro ou uma mistura de álcool e água cuja densidade é menor que a do gelo (e contém então 
mais álcool do que água), e por isso, o gelo afunda. 

 
 Em B, temos água pura ou uma mistura de álcool e água cuja densidade é maior que a do gelo (e contém então 

mais água do que álcool), e por isso, o gelo flutua. 
 

 Em C, temos, obrigatoriamente, uma mistura de água e álcool com a mesma densidade que a do gelo, e por isso, o 
gelo fica no meio (em equilíbrio com o líquido). 

 

OBS.: A fusão do gelo ou adição de água aumenta a densidade do líquido (pois aumenta a quantidade de água líquida, que é 
mais densa que o gelo). Já a adição de álcool diminui a densidade do líquido (pois aumenta a quantidade de álcool, que é 
menos denso que o gelo). 

 
LISTA DE EXERCÍCIOS 
1.  
" � 3 &' 
� � 0,79 5/&' 

�/?@����/ �
&�@@�

"-�.&/
 

          
A⎯C  & � �. " 

& � 0,79 
5

&'
 E 3 &' 

& � 2,37 5 
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2. 

�$F�GH� �  11,3 5/8&9 

&$F�GH� � 136 5 

"$F�GH� � ? 

� �
&

"
 

          
A⎯C  " �

&

�
 

"$F�GH� �  
136 5

11,3 5/8&9
 

"$F�GH�  ≅ 12,03 8&9 

 

�$F�GH� �  11,3 5/8&9 

11,3 5  0    1 8&9 

    136 5   0     "$F�GH�  

"$F�GH� �  
136 5 . 8&9 

11,3 5
  

"$F�GH�  ≅ 12,03 8&9 

 
3. 

&G%�2�;% �  91,8 5 

��*5.*� � 2,0 8& 

8-&K*�&/?L- � 20,0 8& 

��L.*� � 1,5 8& 

�G%�2�;% � ? 

 

"G%�2�;% � �-&K*�&/?L- E ��*5.*� E M�L.*� 

"G%�2�;% � 20,0 8& E 2,0 8& E 1,5 8& 

"G%�2�;% � 60 8&9 

�G%�2�;% �
&G%�2�;%

"G%�2�;%

 

�G%�2�;% �
91,8 5

60 8&9
 

�G%�2�;% �  1,53 5/8&9 

 
4.  
Gabarito: E 

 
&%G��3;% � 27,8 5 
"�*��çã- �- N-�.&/ � 10 &' 

� �  
&%G��3;%

"�*��çã- �- N-�.&/
 

� �
27,8 5

10 &'
 

� �  2,78 5/&' 
 

5. 
I. Errado. (a água afunda, pois é mais densa que a gasolina) 

�áP�% � �P%����#%  
           
A⎯C  1,00 5/8&9 �  0,70 5/8&9 

II. Correto. (o ouro é mais denso que o mercúrio e, por isso, afunda) 
���;� � �G2;$ú;��  

           
A⎯C  19,3 5/8&9 �  13,5 5/8&9 

III. Correto. (o quartzo é menos denso que o mercúrio e, por isso, flutua) 
���%;3R�  �G2;$ú;��  

           
A⎯C  2,65 5/8&9   13,5 5/8&9 

IV. Errado. (o azeite afunda, pois é mais denso que a gasolina) 
�%R2�32 � �P%����#%  

           
A⎯C  0,92 5/8&9 �  0,70 5/8&9 
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6.  
GABARITO: A 
No sistema 1, temos duas substâncias simples, ou seja, substâncias formadas por moléculas que apresentam o mesmo tipo 
de elemento químico. 

 
 

7.  
(C) Em I, está representado o CO2 e em II, a H2O. 

 
(C) Na mistura de todas as substâncias, encontram-se quatro tipos de moléculas e três elementos químicos.  

 
(C) Na mistura de I e III, encontram-se dois elementos químicos diferentes. 

 
(C) As substâncias I (CO2), II (H2O) e IV (CH4) são compostas, isto é, formadas por mais de um elemento químico, e a 
substância III (O3) é simples, formada somente por um elemento químico. 
(E) Na mistura de [II] e [IV], encontram-se dois tipos de moléculas e três tipos de átomos (hidrogênio, oxigênio e carbono). 
 
8. 
Gabarito: E 
O soro hospitalar é uma solução e toda solução é homogênea, portanto, apresenta uma única fase. 
O soro hospitalar apresenta 3 componentes: água + cloreto de sódio + glicose. 
 
9. 
Gabarito: D 
Sistema I (água + etanol): material homogêneo. A água e etanol são líquidos miscíveis e em qualquer proporção, isto é, se 
misturam-se independentemente de suas quantidades, o que resulta em um material homogêneo. 
Sistema II (água): água é uma substância pura, de fórmula H2O, formada, portanto, por hidrogênio e oxigênio, 
caracterizando uma substância composta. 
Sistema III (água + gasolina): material heterogêneo. A água e a gasolina são líquidos imiscíveis, isto é, não se misturam, 
portanto, resultam em um material heterogêneo. 
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10. 
a)  

I) gasolina + areia: heterogênea 

II) água + gasolina: heterogênea 

III) gás oxigênio + gás nitrogênio: homogênea 

IV) água + sal: homogênea 

V) água + álcool: homogênea 

b) 

 
Número de 

fases 
Número de 

componentes 

I) gasolina + areia: 2 2 

II) água + gasolina: 2 2 

III) gás oxigênio + gás nitrogênio: 1 2 

IV) água + sal: 1 2 

V) água + álcool: 1 2 

 
11. 
I – Ouro 18K (mistura homogênea. Composição: ouro + prata + estanho) 
II – Água mineral (mistura homogênea. Composição: água + sais minerais) 
III – Água + óleo (mistura heterogênea. Composição: água + óleo que são imiscíveis entre si) 
IV – Ar atmosférico (limpo e seco) (mistura homogênea. Composição: N2 + O2 + H2 + CO2 + entre outros gases). 
V – Água + gelo (substância pura. Composição: água (H2O) em dois estados físicos, líquido e sólido, portanto, constituí um 
sistema bifásico). 
A) Certo.  
B) Errado. III – heterogêneo e IV – homogêneo.  
C) Errado. I – homogêneo e III – heterogêneo. 
D) Errado. O sistema V representa uma substância pura, mas o sistema é bifásico (2 fases). 
 
12. 
Gabarito: E 

I. Enxofre em pó com lascas de ferro. Separação magnética – pois o ferro possui a propriedade de poder ser atraído 
por um imã, o que torna possível o uso da técnica de separação magnética. 

II. Água com sal de cozinha (solução). Destilação simples – pois constituem um material homogêneo em que as 
temperaturas de ebulição são bem distantes, podendo ser separados utilizando um destilador simples. 

III. Areia e Água. Filtração – processo utilizado para separar materiais heterogêneos, formado por um sólido e um 
líquido, em que o sólido deve ser insolúvel no líquido. O sólido fica retido em um filtro e o líquido é escoado. 
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13. 
a) Nome do processo de separação de materiais pelo qual são obtidas as frações do petróleo: destilação fracionada. 
Propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo: temperatura de ebulição. 

b) Posições, quanto menor o número de carbonos, mais volátil será o hidrocarboneto e menor será sua temperatura de 
ebulição (T.E), portanto, mais acima da torre de fracionamento será obtido. Consequentemente, quanto maior for o 
número de carbonos do hidrocarboneto, maior será sua temperatura de ebulição e será obtido, mais abaixo na torre de 
fracionamento. Conforme ilustrado na imagem a seguir. 

 
14. 
Gabarito: B 
O Sistema heterogêneo (G): possui no mínimo 3 componentes, que são: sólido marrom (J), sólido verde (M) e líquido 
incolor (Q). 

• [A] Incorreta. Operação 1: pode ser uma filtração ou decantação. Para separar um material heterogêneo formado 

por sólido-líquido pode-se utilizar a filtração ou decantação. 

• [C] Incorreta. Operação 2: destilação simples. O líquido verde claro (L) constitui um material homogêneo e como, 

através dele foram obtidos o sólido verde (M) e o líquido incolor (Q), infere-se que, o método realizado é a destilação 

simples, pois é a técnica utilizada para materiais homogêneos formados por sólido-líquido (que nesse caso, 

apresentam T.E distantes). 

• [D] Incorreta. Sistema heterogêneo (G) apresenta duas fases, uma sólida (sólido marrom (J)) e outra líquida (líquido 

verde claro (L)). 

• [E] Incorreta. O líquido verde claro (L) é um material homogêneo, pois é uma solução, formada pelo sólido verde (M) 

e pelo líquido incolor (Q). 

 
15. 
a) 4 componentes (gasolina + água + sal + areia) 
b) 3 fases (1ª fase: gasolina; 2ª fases: água salgada; 3ª fase: areia) 
c)  

 



 

  
 

 

19M2Cie_2022_Rot_rec.docx  |  9º Ano  ::  2º período  ::   jul/2022      pág. 12 de 12

EXPLICAÇÃO: 
A areia, a água salgada e a gasolina formam uma mistura heterogênea. 
- Primeiro método: decantação (devido à ação da gravidade) seguida de sifonação (utilização de uma mangueira), pois a 
gasolina (apolar) é imiscível em água (polar) e menos densa do que a água salgada. Após este processo restará a água 
salgada e a areia. 
Propriedades da matéria: diferença de densidade e imiscibilidade. 

 
- Segundo método: filtração utilizando um filtro para reter a areia e deixar passar a água salgada. 
Propriedades da matéria: imiscibilidade (ou solubilidade) 

 
- Terceiro método: destilação simples, com uso de um destilador simples para poder separar a água do sal. 
Propriedades da matéria: temperaturas de ebulição. 

 
 


