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Tema III : Clasificación da materia 

  

 

1.- Fai un esquema da clasificación da materia en mesturas homogéneas, heterogéneas, 

e substancias puras ,elementos e compostos , indicando algún ejemplo de cada 

substancia. 

 

2.- Explica  en que se diferencian un elemento e un composto. ¿Qué é  unha substancia 

simple? 

 

3.- Fai un esquema dos métodos de separación de mesturas heterogéneas, e de 

disolucións que coñezas, indicando brevemente en que consiste cada método. 

 

4.- ¿Cómo separarías nos seus compoñentes unha mestura de area,  limaduras de ferro e 

sulfato de cobre?. ¿E unha mezcla de area e sal? ¿En que propiedades destas substancias 

baseácheste ó elixilo método de separación?. 

 

5.- ¿Qué procedemento utilizarías para recuperalo azucre dunha mestura de auga e 

azucre? .¿En que se basean os métodos de separación de substancias? 

 

6.- Dannos un frasco que contén un líquido incoloro que parece auga. Idea un 

procedemento experimental para demostrar se é unha substancia pura ou unha 

disolución. 

 

7.- Se nas zonas frías e durante o inverno os coches non empregan anticonxelante, ¿Qué 

lle  ocorrería ó motor? Razóao. Imaxina que non tes anticongelante e que se aveciña 

unha noite moi fría de inverno. ¿Qué substancia poderías empreñar, como disolución de 

emergencia, para que non se conxele a auga do radiador do coche? 

 

8.- Indica como separarías unha mestura de: sal (soluble en auga e insoluble en etanol), 

iodo (soluble en etanol e, ademáis sublima), ferro (insoluble en auga e etanol e con 

propiedades magnéticas), area (insoluble en auga e etanol) 

 

9.- ¿Qué é concentración dunha disolución e de cantos xeitos pode expresarse?. 

 

10.- Se disolvemos 40 cm
3
 de glicerina en ½ litro de auga, ¿Cal será a súa porcentaje en 

volume? ¿Qué volume de glicerina haberá en 2,75 litros de disolución? 

 

11.- Calcula  a porcentaxe en masa dunha disolución formada por 35 g de cloruro de 

sodio (Na Cl), e 450 cm
3
 de auga. 

 

12.- Calcula a masa de azucre que conterán 1,5 litros de disolución o 20% en masa 

 Dato: densidade da disolución 1,2 g/cm
3
 

 

 



13.- Se unha disolución ten unha concentración 15% en volume, significa  que 

hai….cm
3
 de soluto por….de…. 

 Se ten 20% en masa, significa que hai….g de soluto por…. de…. 

 Se a súa concentración é de 30 g/l, querer decir que hai…g de soluto por…. de… 

 

14.- Ó quentar 3 recipientes que conteñen líquidos diferentes, obteñense as seguintes 

gráficas. Razóa se nalgún había unha substancia pura 

 

 
 

15.- ¿A que chamamos grado alcohólico?. A concentración  do viño de mesa adoita 

expresarse en % en volume. Determina a súa concentración se hai 15 cm
3
 de soluto 

(alcohol etílico) nun vaso de viño, que ten un volume aproximado de 125 cm
3
. 

 

16.- Unha persoa diabética ten 150 mg de glucosa en 100 cm
3 
 de disolución sanguínea. 

Calcula a concentración  en g/l . 

 

17.- Unha botella de auga leva a seguinte etiqueta: 

composición (en mg/l): Bicarbonatos….18; Cloruros….1; Calcio….4; Magnesio….2; 

Sodio    1; Sílice….11,4. 

a) A auga da botella  ¿é unha mestura ou unha substancia pura?. Razóao 

b) Calcula a concentración de magnesio en g/l 

c) O beber un vaso de auga de 200 ml, ¿cantos gramos de sodio se inxiren?. 

 

18.- Define solubilidade dun soluto nun disolvente. ¿inflúe a temperatura na 

solubilidade?, ¿en que casos aumenta ,e en cales disminúe? .¿Onde crees que hai máis 

osixeno diluido en  augas frías ou en augas tropicales? 

 

19.- ¿En que disolución existe mayor proporción de soluto: nunca saturada ou noutra 

moi concentrada? 

 

20.- A vista dos datos da seguinte gráfica, que representa as curvas de solubilidade 

dalgúns sales disoltos en auga.  

 

 
  

  

 

a) Determinala  solubilidade a 50 ºC  de NaNO3, ClK, e 
BrK 

b) ¿Cantos gramos  de NaNO3 (nitrato de sodio) haberá 

que disolver en 500 ml  de auga a 20 ºC para obter 

unha disolución saturada? 

c) Observa a curva da solubilidade do KNO3 (nitrato de 

potasio, ¿Que masa de nitrato de potasio se disolverá 

en 1 kg de auga a 50º C? 

d) ¿Qué masa de auga se necesita para disolver 100 g de 

nitrato a 45 ºC? 

e) ¿A que temperatura ten o nitratounha solubilidade de 

20 g por 100 g de auga? 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 


