
 

 

 

 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA 2019 
 

 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3° 

Curso Fundamental II -  Disciplina:  ciências 
 

Série/Ano: 9° ano 
 

Professor(a): Elaine T.Pelisson Alves 
 

  

 

OBJETIVO: Exercícios de fixação do conteúdo cinética química, eletrólitos e não eletrólitos e funções 

inorgânicas. 

 

CONTEÚDO SELECIONADO:  

Estudar livro 8 – cinética química  

Livro 9 – eletrólitos e não eletrólitos  

Livro 10 – funções inorgânicas 
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
ATIVIDADE INDIVIDUAL com valor 1.5 e VERIFICAÇÃO do conteúdo com valor 8.5  

ATIVIDADE INDIVIDUAL: o trabalho deve ser feito a caneta preta ou azul , evite rasuras , pesquise 

em seu livro as respostas. 

Entrega do trabalho    03  / 12 / 2019 ( entregar antes para correção ) 

Aplicação da prova     03   /12  /2019 
 

 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO: livro de estudo , provas e roteiro 

ENTREGAR AS VERIFICAÇÕES ASSINADAS 
 

 

 

 

  

 



 

Nome: 

 

Número: 

 

Turma: 

9º__ 

Professor (a): 

Elaine 
Data: 

03__/ 12 /2019 

Disciplina –  

Química 

3 ° trimestre  rec 

Objetivo:Demonstrar :cinética química, eletrólitos e não eletrólitos, sais, bases, óxidos , ácidos  Valor:1,5 

 

Nota: 

ATIVIDADE DE QUÍMICA  

Entregar até 03/12/2019 

 

1. O que é uma solução eletrolítica ?E uma solução não eletrolítica? Dê um exemplo de 

cada uma dessas soluções.(0,15) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

2.Água pura é um mau condutor de corrente elétrica. O H2SO4 puro também é um mau 

condutor .Explique o fato de uma solução aquosa de H2SO4 ser boa condutora de corrente 

elétrica.(0,15) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.Considere a figura ao lado e as seguintes possibilidades para o líquido existente no interior do 

copo: (0.10 

I. H2O  

II. H2O + glicose  

III. H2O + sal de cozinha 

 
 

 Qual alternativa que melhor descreve a condição da lâmpada? Justifique sua resposta. 

a) Acesa em II e apagada nas demais.  

b) Apagada em I e acesa nas demais.  

c) Apagada em I e II.  

d) Acesa em I, II e III.  

e) Acesa em I e apagada nas demais. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Diferencie ionização de dissociação. Dê um exemplo de cada.(0.10) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Dê o nome das substâncias abaixo: (0.15) 

a) SO3._______________________________________________________ 

b)  H2SO4._____________________________________________________ 

e) Na2SO4._____________________________________________________ 

f) HBr _______________________________________________________ 

g) H3PO4_____________________________________________________ 

h)  HNO3_____________________________________________________ 

I)  HClO4_____________________________________________________ 

j) Mg(OH)2___________________________________________________ 

K) Al(OH)3 ___________________________________________________ 

l) Zn(OH)2 ___________________________________________________ 

m) Sn(OH)2 ___________________________________________________ 

n) CuOH______________________________________________________ 
 

6) Relacione as fórmulas dos compostos inorgânicos com os seus respectivos nomes: (0.1) 

 

Coluna I: 

a) Ácido sulfuroso 

b) Óxido de magnésio 

c) Hipoclorito de sódio 

d) Dióxido de manganês 

e) Hidróxido de alumínio 

f) Óxido de alumínio 

g) Sulfito de cobre (II) 

 

Coluna II: 

I. MgO.  (     ) 

II. CuSO3.   (     ) 

III. Al(OH)3. (     ) 

IV. H2SO3. (     ) 

V. MnO2. (     ) 

VI. NaClO.  (     ) 

VII. Al2O3. (       ) 

 

 

 

Em condições ambientes, o cloreto de sódio, NaCℓ, é sólido, e o cloreto de hidrogênio, HCℓ, 

um gás. Ambos não conduzem corrente elétrica nessas condições, mas podem se tornar 

eletrólitos quando dissolvidos em água. Explique por que isso ocorre.(0,5) 

 



 

 

Você está cozinhando batatas e fazendo carne grelhada, tudo em fogo baixo, num fogão a gás. 

Se 

você passar as duas bocas do fogão para o fogo alto, o que acontecerá com o tempo de 

preparo?(0.5) 

9) A sabedoria popular indica que, para acender uma lareira, devemos utilizar, inicialmente, 

lascas de lenha e, só depois, colocarmos as toras. Em condições reacionais idênticas e 

utilizando massas iguais de madeira em lascas e em toras, verifica-se que a madeira em lascas 

queima com mais velocidade. Qual o fator determinante para essa maior velocidade de reação 

? 

10) Na reação representada por: A + B         C + D uma elevação de temperatura produz um 

aumento de velocidade da reação.Explique o motivo desse  aumento da velocidade de reação. 

 

 

Equacione as reações de neutralização total entre os ácidos e as bases dados nos itens a 

seguir e 

indique qual é o nome do sal formado:(1,0) 

a)      HNO 3(aq) + KOH (aq) 

 

b)      HCl (aq)  + Ca(OH) 2(aq) 

 

 

Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por 

exemplo, sublimado corrosivo (HgCl 2 ), cal viva (CaO), potassa cáustica (KOH) e espírito 

de sal (HCl). O sublimado corrosivo, a cal viva, a potassa cáustica e o espírito de sal 

pertencem, respectivamentea que funções ? 

 
Considerando os oxiácidos H2SO 3 , HClO 3  e HClO, podemos dizer que a ordem decrescente de 

ionização é:  
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