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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

Ciências da Natureza 

9º 3ª 35 pts 22,8 pts  12 18  A 

Propriedades específicas da matéria: densidade, solubilidade, pontos de fusão e 
ebulição. Processos de separação de misturas. Lei da conservação das massas e das 
proporções definidas. Modelos atômicos: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e 
Chadwick. Radioatividade. Tabela periódica e propriedades periódicas. Ligações 
Químicas. 

 

Instruções: 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte 
desse trabalho. 

 Na resolução de cada questão deverão constar os cálculos, se necessários. 
 O trabalho deve ser feito sem rasura, sem dobras e com capricho. 
 O trabalho deverá ser feito em folha A4.  
 Deverá conter capa com nome da instituição, nome e turma do estudante, título 

centralizado, data e cidade.   
 Não serão corrigidos trabalhos apresentados com desdém. 
 O trabalho deve conter as perguntas e as respostas de cada questão. 
 Justifique todas as suas respostas. 
 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham 

sido seguidas. 
 Para completar os seus estudos refaça as provas do ano letivo. 
 

Bons estudos!  
 

 

 

 

 

 

 



Questão 1                              Valor: 2 pontos 
A tabela abaixo apresenta os valores de algumas propriedades físicas de 3 
substancias: 

 

Considerando os dados da tabela, responda: 

A) Se todas as substâncias forem insolúveis entre si, como seria representado 
o sistema formado? 

B) Indique o estado físico de cada uma sob temperatura de 0°C, 25°C e 100°C. 

C) Qual seria a melhor forma de separar esses componentes a 25°C? 

D) Faça o gráfico de aquecimento de cada uma dessas substâncias, de -200°C 
até 250°C, descrevendo os estados físicos e suas mudanças. 

E) As propriedades apresentadas são específicas da matéria, explique as 
propriedades específicas – solubilidade, densidade, pontos de fusão e 
ebulição, condutividade térmica e elétrica – apresentando o que são. 

F) Quais são as propriedades gerais da matéria e por que elas não 
representam informações específicas dos materiais? 

 

Questão 2                              Valor: 2 pontos 
São preparados três sistemas em um laboratório, descritas da seguinte maneira: 
 
1º → heterogênea, formada por um sólido e um líquido 
2º → heterogênea, formada por dois líquidos  
3º → homogênea, formada por um sólido e um líquido 
 

A) Quantas fases cada sistema apresenta? 
B) Quais são os processos de separação que melhor permitem recuperar as 

substâncias originais? 
C) Fazer um esquema com os principais processos de separação de sistemas 

homogêneos. 
D) Fazer um esquema com os principais processos de separação de sistemas 

heterogêneos. 
 
 



Questão 3                              Valor: 2 pontos 
Leia o texto. 

 

“− Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio; como rei, você precisa 

entender esse equilíbrio a respeitar todas as criaturas, desde a formiguinha até 

o maior dos antílopes. 

− Mas, pais, nós não comemos os antílopes? 

− Sim, Simba, mas deixe-me explicar: quando morremos nossos corpos tornam-

se grama e o antílope come a grama. E, assim, estamos todos conectados pelo 

grande ciclo da vida.” 
O REI LEÃO. Walt Disney Productions, 1994. 

 

Considerando o texto 

A) explique como animais e vegetais incorporam e eliminam carbono;  

B) explique, à luz da lei de Lavoisier, por que “estamos todos conectados”. 
 

Questão 4                              Valor: 2 pontos 
A água (H2O), quando submetida à corrente elétrica, produz gás hidrogênio (H2) e 
o gás oxigênio (O2). Foram realizados dois experimentos em sistema fechado, que 
estão representados no quadro a seguir. 

Água  Oxigênio Hidrogênio 

18g X 2g 

36g 32g Y 

 
A) Represente a equação química, com o modelo atômico de Dalton, seguindo 

a Lei de conservação das massas de Lavoisier. 
 

B) Qual o nome do processo em que a água foi submetida? 
 

C) Represente a equação química, balanceada, com as fórmulas dos reagentes 
e dos produtos. 
 

D) Qual a massa de X e de Y? Apresente os cálculos. 
 
 
 
 



Questão 5                             Valor: 2 pontos 
Relembre todos os modelos atômicos, seus respectivos cientistas e os 

experimentos/teorias utilizados para tais conclusões. Faça a tabela a seguir e 

complete-a: 

Cientista Teoria/experimento Conclusões Representação 

Dalton    

Thomson    

Rutherford    

Chadwick    

Bohr    

 

 
Questão 6                              Valor: 2 pontos 

Observe a imagem a seguir e responda: 

 
 

A) Por que alguns elementos são radioativos? 
B) Explique os diferentes tipos de radiação (alfa, beta e gama). 
C) Organize alfa, beta e gama em ordem crescente de poder de penetração. 
D) Cite exemplos de utilização de radioatividade no cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 7                              Valor: 2 pontos 
Observe a imagem a seguir e responda: 

 
 

A) Quais os nomes das famílias das colunas de elementos representativos? 
B) O que o número do período indica? 
C) Explique o crescimento periódico de raio atômico, eletronegatividade e 

afinidade eletrônica. 
D) Faça uma legenda pra metais, ametais e gases nobres. Indique a principal 

característica de cada grupo. 
 
 

Questão 8                              Valor: 2 pontos 
Em um relatório a respeito do elemento E, assinalado no gráfico a seguir, há a 
descrição das seguintes características: 
 
“E tem elétron de valência no segundo 
nível de energia, forma ânion com 
facilidade porque tem baixo potencial de 
ionização. Seu raio atômico é um dos 
maiores do período a que pertence e 
por isso que E libera maior quantidade 
de energia quando recebe um elétron.” 
 

 
Corrija as informações incorretas da 
frase citada. 
 
 
 



Questão 9                              Valor: 2 pontos 
Observe o gráfico a seguir: 

 
 

A) Explique o gráfico relacionando número atômico com a energia de ionização.  
B) Por que a energia de ionização do Hidrogênio é alta, semelhante  a de 

alguns gases nobres? 
C) Esboce como seria o gráfico de raio atômico? E afinidade eletrônica? 

 
Questão 10                               Valor: 2 pontos 

PARTE 1: 
 
Observe o gráfico de energia de ligação 
em relação à distância dos átomos a 
seguir e responda: 

A) Explique o que ocorre nos 
momentos 1, 2, 3 e 4. 

B) Como este gráfico pode justificar 
a existência de ligações 
químicas? 

C) Este gráfico é válido para gases 
nobres? 

 

PARTE 2: 

Observe a tabela a seguir e responda: 

 



A) Faça a representação de cada ligação e explique como ocorrem as 

interações interatômicas de cada tipo de substância. 

B) Explique as características físicas de cada tipo de substância de acordo com 

as ligações que as formam. 

 

Questão 11                              Valor: 2,8 pontos 
Balanceie as equações químicas a seguir: 

a) C2H2 + O2 → C + H2O 

b) Zn + HCl → ZnCl2 + H2 

c) H2O2 →  H2O + O2 

d) BaCl2 + Na2SO4 → NaCl + BaSO4 

e) N2 + H2 → NH3 

f) H2 + Cl2 → HCl 

g) KI + Cl2 → KCl + I2 

h) CaO + CO2 → CaCO3 

i) C2H5OH + O2 → CO2 + H2O 

j) MgO + H2O → Mg(OH)2 

k) Na2CO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 

l) H2O → H2 + O2 

m) H2 + O2 → H2O 

n) AgBr → Ag + Br2 

o) Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 

p) CH4 + O2 → CO + H2O 

  
 

 

Abraços, Gabi!



 


