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Simples Composta

Substância Pura

Homogênea Heterogênea

Mistura

Sistemas Materiais
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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. 



MISTURA COMUM MISTURA COMUM 

•Misturas comuns apresentam temperatura de fusão e de 
ebulição variáveis.

•As misturas são polifásicas
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Temperatura (°C) a 1 atm

Tempo

sólido

sólido
e

líquido

líquido
e

gasoso
gasosot’°C

líquido

– 15°C

t°C



MISTURA EUTÉTICA 

•apresentam temperatura de fusão constante e 
temperatura de ebulição variável. 
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MISTURA AZEOTRÓPICA 

•Apresentam temperatura de fusão variável e 
temperatura de ebulição constante.
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Temperatura (°C) a 1 atm
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MISTURA ≠ SISTEMA
 Sistema – Objeto de nossa observação.

Sistema Homogêneo  Substância Pura. Ex.: água 
 Mistura Homogênea. Ex.: água + sal

Sistema Heterogêneo
 Substância pura em mais de um estado 
físico. Ex.: água + gelo.
 Mistura Heterogênea. Ex.: água + óleo
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SISTEMA HOMOGÊNEO
(uma fase)

SUBSTÂNCIA PURA:
um componente

MISTURA HOMOGÊNEA:
mais de um componente.

SISTEMA HETEROGÊNEO
(mais de uma fase)

SUBSTÂNCIA PURA:
um componente em diferentes estados 

físicos.
MISTURA HETEROGÊNEA:
mais de um componente

DICA-CANAL EDUCAÇÃO
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CLASSIFICAÇÃO DA 
MATÉRIA

SISTEMAS 
HOMOGÊNEOS

SISTEMAS 
HETEROGÊNEOS

SUBSTÂNCIAS 
PURAS

MISTURAS DE UMA 
FASE

MISTURAS DE 
MAIS DE UMA 

FASE

SUBSTÂNCIAS 
EM MUDANÇA 
DE ESTADO
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 Exemplos Especiais!

SANGUE
(AO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO) LEITE 

GRANITO
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01. Relativamente às substâncias moleculares esquematizadas na figura, podemos 
afirmar que:

a) todas são compostas.
b) todas são moléculas monoatômicas.
c) todas são formadas por átomos que possuem o mesmo número atômico.
d) somente uma delas é formada por átomos de elementos químicos diferentes.
e) somente uma delas é formada por átomos de mesmo elementos químico.
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01. Considere os seguintes sistemas:



Os sistemas I, II e III correspondem, respectivamente, a:
a) substância simples, mistura homogênea, mistura heterogênea.
b) substância composta, mistura heterogênea, mistura heterogênea.
c) substância composta, mistura homogênea, mistura heterogênea.
d) substância simples, mistura homogênea, mistura homogênea.
e) substância composta, mistura heterogênea, mistura homogênea.
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ANÁLISE IMEDIATA
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