
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2021 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3°  

Curso: EM                                  Disciplina: Química 

Série/Ano: 1º ano 

Professor(a): Cristine Salvate 

 

OBJETIVO: revisar os conteúdos trabalhados no trimestre. 
 

CONTEÚDO SELECIONADO:  
Frente A: capítulo 18 – Tipos de concentração; Capítulo 19 – Processos com solução. 
Frente B: capítulo 18 – Óxidos; Capítulo 20 – Radioatividade.  
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Lista de exercícios (1,5) e Avaliação de 
recuperação (8,5). 
 
 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO: refazer os exercícios consolidando seus saberes. 

 
 

 
 

 



 

Nome: 
 

Número: 
 

Valor: 
1,5 

Turma: 

1ºA 
Professor(a): 

Cristine Salvate 
Nota: 
 

Componente Curricular 

Química 
Data: 
 

          09/12/2021 
 

Trimestre: 3º Ass:  
 

Objetivo(s):  exercícios de recuperação. 

 
1) (EM13CNT101,105, 306) Um óxido básico é um óxido iônico que reage com água tendo um 

hidróxido como produto. São óxidos básicos todas as seguintes substâncias: 
 
a) CO2, SO3, TiO2. 
b) CaO, Na2O, K2O. 
c) CaSO4, MgO, CO. 
d) Li2O, Mg(OH)2, SiO2. 
e) KNO3, GaO, BaSO4. 

 
2) (EM13CNT103, 104, 302, 303) A desintegração de um elemento radioativo ocorre segundo a 

sequência X  Y  V  W, pela emissão de partículas beta, beta e alfa, respectivamente. 
Podemos, então, afirmar que são isótopos: 
 
a) V e W.                    b)  Y e W.                    c)  Y e V. 
d) X e W.                    e)  X e Y. 

 
3) (EM13CNT103, 104, 302, 303) Relacione as radiações naturais (1ª coluna) com suas 

respectivas características (2ª coluna). 
 

     1ª coluna: 1. Alfa  
                      2. Beta 
                      3. Gama 
 
      2ª coluna: 
                      
      (      ) possuem alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano. 
      (      ) são partículas leves com carga elétrica negativa e massa desprezível 

           (      ) são radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios-X; não possuem carga elétrica e  
                     nem massa. 

      (      ) são partículas pesadas de carga elétrica positiva que, ao incidirem sobre o corpo  
                humano, causam queimaduras leves. 
                                               

a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 2 – 1 – 2 – 3. 
c) 1 – 3 – 1 – 2. 
d) 3 – 2 – 3 – 1. 
e) 3 – 1 – 2 – 1.  

 
 
 
 
 



4) (EM13CNT301, 302, 303) Considere que a 100 mL de uma solução aquosa de sulfato 
de cobre II com uma concentração igual a 4 g/L foram adicionados 400 mL de água 
destilada. Qual o valor da nova concentração? 

 
a) 0,2. 
b) 0,4. 
c) 0,8. 
d) 0,1. 
e) 1,0. 

 
5) (EM13CNT101,105, 306) A nomenclatura dos óxidos não metálicos é feita com base na 

quantidade de átomos na fórmula. Assinale a alternativa correta. 
                            

a) SO3 é nomeado trióxido de dienxofre. 
b) CO2 é nomeado monóxido de carbono. 
c) P2O5 é nomeado pentóxido de dinitrogênio. 
d) Na2O é nomeado óxido de disódio. 
e) N2O4 é nomeado óxido de nitrogênio. 

 
6) (EM13CNT103, 104, 302, 303) Uma série radioativa consiste em: 

93 Np237 que vai até 83Bi209 
 

      O número de partículas alfa e beta, respectivamente,  
 

a)  4 e 7. 
b) 5 e 3. 
c) 3 e 5.                      
d) 7 e 4.                     
e) 6 e 3. 
 

 
7) (EM13CNT301, 302, 303) Misturando-se 0,2 L de solução de hidróxido de potássio (KOH) de 

concentração 5 g/L com 0,3 L da mesma base com concentração 4 g/L, são obtidos 0,5 L de 
solução de KOH, de concentração, em g/L, 

 
a) 4,4 
b) 1,1 
c) 3,3 
d) 5,5 
e) 2,2 

 
8) (EM13CNT301, 302, 303) Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de 

cloreto de sódio (NaCl) em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução 
permaneceu em 2 litros, qual é a concentração da solução? 

 
a) 6 g/L. 
b) 3 g/L. 
c) 7 g/L. 
d) 2 g/L. 
e) 4 g/L. 

 
 
 



9) (EM13CNT301, 302, 303) No preparo de solução alvejante de tinturaria, 521,5 g de 
hipoclorito de sódio (NaClO) são dissolvidos em água suficiente para 10 L de solução. 
(Dado: massa molar do NaClO = 74,5 g/mol). 
 
a) Qual a concentração em g/L da solução? 

 
b) Qual é a concentração em mol/L? 

 
10) (EM13CNT301, 302, 303) Determine a porcentagem, em massa, de uma solução 

aquosa de glicose preparada a partir de 50 g de glicose e 950 g de água. 
 

11) (EM13CNT301, 302, 303) Para neutralizar uma alíquota (amostra) de 25 mL de uma 
solução de HBr foram consumidos 30 mL de solução 0,1 mol/L de NaOH. Determine a 
concentração em mol/L do HBr. 

 
12) (EM13CNT301, 302, 303) Misturando-se 20 mL de solução de NaCl, de concentração 6 

molL, com 80 mL de solução de NaCl, de concentração 2 mol/L, são obtidos 100 mL de 
solução de NaCl. Determine a concentração final, em mol/L. 

  
13) (EM13CNT301, 302, 303) Uma solução foi preparada diluindo-se 73 gramas de ácido 

clorídrico (HCl) em 2 litros de água. Calcule a concentração em quantidade de matéria 
(ℳ) da solução resultante. (Dada a massa molar (M) do HCl = 36,5 g/mol) 

 
14) (EM13CNT301, 302, 303) Calcule a concentração em mol/L (ℳ), com 0,015 L de 

NaOH, necessária para neutralizar totalmente 0,020 L de solução de HBr com 
concentração,  
ℳ =0,4 mol/L. 

 
15) (EM13CNT103, 104, 302, 303) Considere as características das emissões radioativas, 

complete o quadro. 
 

Emissão Símbolo Carga Massa Penetrabilidade 
Alfa     
Beta     

Gama     
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