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1º ROTEIRO SEMANAL DE QUÍMICA

CAPÍTULO 1 – QUÍMICA: LINGUAGEM E INVESTIGAÇÃO NO COTIDIANO

I) Para começar, faça a leitura do capítulo da seguinte forma.

i) Leia até a página 14, e faça os exercícios referentes a esse conteúdo (p 15 e 16).
ii) Leia da página 17 a 22, e faça os exercícios das páginas 23 e 24
iii) Leia da pagina 25 a 27, e faça os exercícios da página 30.
iv) Leia da página 31 a 34, e faça os exercícios da página 35.
v) Leia da página 36 a 44, e faça os exercícios da página 45 a 47.

II) Para ajudar na página 61 tem uma síntese do capítulo.

III) Seguem algumas sugestões de vídeo aula sobre:

https://www.youtube.com/watch?v=ETFJfFmV3lg

https://www.youtube.com/watch?v=XDBwYrWFZUQ

https://www.youtube.com/watch?v=HvvmwLPVBuc

IV) Ao final dessas atividades, faça as atividades complementares p 48 a 60.

CAPÍTULO 2 – CONHECENDO A NATUREZA DA MATÉRIA

I) Para começar, assista o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY

II) Agora faça a leitura integral do capítulo 2, destaque os principais tópicos

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 49 a 62. Caso necessitem, seguem abaixo links de
vídeo aulas sobre o conteúdo:

https://www.youtube.com/watch?v=kgg9sdpoKkQ

https://www.youtube.com/watch?v=pXQyG1m8fPk

III) Revisem (tanto pelo livro quanto pelo caderno) as dicas e observações para a realização dos
exercícios em anexo:
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REVISÃO DE QUÍMICA

1. (Unicamp 1991) Qual o estado físico (sólido, líquido ou gasoso) das substâncias da tabela a seguir,
quando as mesmas se encontram no Deserto da Arábia, à temperatura de 50 °C (pressão ambiente =
1atm)?

2. (Unicamp 1994) A figura adiante mostra o esquema de um processo usado para a obtenção de
água potável a partir de água salobra (que contém alta concentração de sais). Este "aparelho"
improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália.

a) Que mudanças de estado ocorrem com a água, dentro do "aparelho"?
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b) Onde, dentro do "aparelho", ocorrem estas mudanças?

c) Qual destas mudanças absorve energia e de onde esta energia provém?

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
3. (Ufrj 2009) 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.

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.

4. (G1 1996) Classifique as substâncias em simples e compostas, justificando a sua escolha.

a) N2

b) SO3

c) Br2

d) CaCO3



5. (Unicamp 2017) Os símbolos abaixo são utilizados como alerta nos rótulos de recipientes de vários
produtos de uso cotidiano em laboratórios ou residências, podendo se relacionar às seguintes
espécies: etanol, amônia, glúten, alimento modificado e argônio.

a) Preencha os parêntesis abaixo com o número correspondente ao símbolo adequado para cada
espécie.

(     ) etanol
(     ) amônia
(     ) argônio
(     ) alimento modificado
(     ) glúten

b) Um recipiente com ácido sulfúrico apresenta um dos símbolos mostrados no enunciado. Identifique
esse símbolo pelo seu respectivo número e justifique a concepção desse símbolo em função da
natureza do produto em questão.

6. (Fcmmg 2017) Tem-se, num béquer, uma mistura de areia – considere apenas 2SiO –, água salgada
– considere apenas (aq)NaC – e gasolina – considere apenas 8 18C H .

REDIJA um parágrafo, DESCREVENDO a melhor maneira de separar cada um dos componentes
citados na referida mistura, tendo em vista as seguintes informações:

- Métodos físicos utilizados e funcionamento detalhado de todos eles;
- Propriedades predominantemente envolvidas em cada processo utilizado e a razão dessa escolha;
- Aparelhos ou vidrarias necessários para a realização de cada método usado e o que ocorre em
cada um deles.

7. (Unifesp 2019) Considere os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford-Bohr e os
fenômenos:

I. Conservação de massa nas transformações químicas.
II. Emissão de luz verde quando sais de cobre são aquecidos por uma chama.

a) Quais desses modelos possuem partículas dotadas de carga elétrica?

b) Identifique os modelos atômicos que permitem interpretar cada um dos fenômenos.



8. (Unicid - Medicina 2016) Ao tratar da evolução das ideias sobre a natureza dos átomos, um
professor, apresentou as seguintes informações e figuras:

Desenvolvimento histórico das principais ideias sobre a estrutura atômica
400 a.C. Demócrito A matéria é indivisível e feita de átomos.

350 a.C. Aristóteles A matéria é constituída por 4 elementos: água, ar, terra,
fogo.

1800 Dalton Todo e qualquer tipo de matéria é formada por partículas
indivisíveis, chamadas átomos.

1900 Thomson
Os átomos dos elementos consistem em um número de
corpúsculos eletricamente negativos englobados em
uma esfera uniformemente positiva.

1910 Rutherford

O átomo é composto por um núcleo de carga elétrica
positiva, equilibrado por elétrons (partículas negativas),
que giram ao redor do núcleo, numa região denominada
eletrosfera.

1913 Böhr
A eletrosfera é dividida em órbitas circulares definidas;
os elétrons só podem orbitar o núcleo em certas
distâncias denominadas níveis.

1930 Schrödinger O elétron é uma partícula-onda que se movimenta ao
redor do núcleo em uma nuvem.

1932 Chadwick O núcleo atômico é também integrado por partículas
sem carga elétrica, chamadas nêutrons.

Complete o quadro abaixo indicando o número do modelo que mais se aproxima das ideias de Dalton,
Thomson, Rutherford e Bohr.

Dalton Thomson Rutherford Böhr

9. (Udesc 2009) A química orgânica pode ser considerada como a química dos compostos de carbono,
pois este é o elemento fundamental dos compostos orgânicos. Sabendo-se que A = Z + n, o número
atômico de um átomo de Carbono é 6 e seu número de massa é 12.

Em relação ao carbono responda:
a) O número de prótons;
b) O número de nêutrons;
c) O número de elétrons;
d) Por que ele é considerado tetravalente?



10. (G1 1996) Aplicando as regras de distribuição eletrônica nas camadas, faça a distribuição para os
elementos a seguir:

a) Sr (Z=38)

b) I (Z=53)


