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Instruções: 

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

 Na resolução de cada questão deverão constar os cálculos ou as justificativas. 
 O trabalho deve ser feito sem rasura, sem dobras e com capricho. 
 O trabalho deverá ser feito em folha A4, ou folha de papel almaço.  
 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. 
 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido 

seguidas. 
Bons estudos! 
 

Conteúdo:  
 
 

Parte 01 –                                                                                                                  3,0 pontos 
Refaça as provas da etapa, mensal e final, com a justificativa de todas as questões abertas e 
fechadas. 

 
Parte 02 –                                                                                                                  3,0 pontos 

Faça os exercícios das páginas: 
58, 77, 78 
 

Parte 03 –                                                                                                                  4,0 pontos 
1. Explique o que é matéria. 
2. Quais as primeiras explicações de matéria dada por Leucipo, Demócrito e Epicuro? 
3. Como Aristóteles explicou em sua época o conceito de matéria? 
4. Quais as principais características físicas, macroscópicas dos três estados físicos da 

matéria, sólido, líquido e gasoso? 
5. Quais as caracteísticas submicroscópicas dos três estados físicos, sólido, líquido e 

gasoso? Faça a representação do modelo cinético molecular de cada um.  
6. Qual ideia explica melhor esse modelo e essas características, Aristóteles ou Demócrito, 

Leucipo e Epicuro? Justifique. 
7. Faça um esquema que represente as mudanças de estados físicos, com os nomes de 

cada processo. 



8. O que são processos endotérmicos? Cite 4 exemplos de transformações físicas e quatro 
exemplos de transformações químicas. 

9. O que são processos exotérmicos? Cite 4 exemplos de transformações físicas e quatro 
exemplos de transformações químicas. 

10. Faça um diagrama de fases e explicite os estados físicos em cada parte do diagrama, 
assim como no ponto triplo. Escreva o nome de cada processo que ocorre em cada linha 
do gráfico. 

11.  O que são transformações químicas e o que são transformações físicas? 
12. Represente com uma equação química a reação de eletrólise da água. 
13. O que são reagentes e o que são produtos de uma reação? 
14. Explique a Lei de conservação das massas de Lavoisier. 
15. Explique a Lei de proporções definidas de Proust. 
16. O que é um elemento químico?  
17. O que é uma substância simples e o que é uma substância composta? 
18. Cite 10 elementos químicos e suas funções no nosso cotidiano. 
19. Explique o modelo atômico de Dalton, represente com um modelo. 
20. Balanceie as reaçõe a seguir: 

A) O3    →  O2 
B)  Fe    +   O2  → Fe2O3 

C) SO2   +  O2   → SO3 

D) Cu(OH)2   +     H4 P 2O 7   →  H2O  +   Cu2P207 
E) SnO2   +   HCl    →      SnCl4   +    H2O 
F) Ca3 (PO4)2  +  SiO2   +   C   →  CaSiO3  + P  + CO 
G) C2H6     +     O2  →  CO2    +    H2O  
H)  C2H4     +     O2  →  CO2    +    H2O  
I) C3H8     +    O2  → CO2    +    H2O 
J) C3H6     +    O2  → CO2    +     H2O  

 
 
Abraços, Gabi! 
 



 


