
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2021 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3°  
 

Curso:    Ensino fundamental II                       Disciplina: Química 

Série/Ano: 9° ano  (   ) A    (   )B    
Professor(a):  Elaine Pelisson Alves 

 
 

OBJETIVO: Realizar exercícios para fixar o conteúdo visto no segundo trimestre 

 

CONTEÚDO SELECIONADO:  

• Representações químicas páginas 46 até 57  
• Classificação das substâncias ( paginas 68 até 72 e 75)  
• cinética química ( páginas 86 até 91 )  
• estudar slides e nomenclatura dos ácidos , bases, sais e óxidos . 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: atividade individual com valor 1.5 e verificação do conteúdo 
com valor 8.5   

Data da avaliação  - 09/12/2021 

Entregar o roteiro no dia 08/12 para correção 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  : pesquise em seu livro , nos slides enviados e vídeos 
Estudar pelos conteúdos dado no libro e slides 

Refazer a listas de exercícios para melhor fixação 

 
 



 

Nome: 
 

Número: 
 

Valor:  1,5 
 

Turma: 
9ºA/B 

Professor(a): Elaine Pelisson 
 

Nota: 
 

Disciplina – ciências  - RECUPERAÇÃO  Data: 
 
 09   |  12  |  2021 

Trimestre: 
3º tri 

Ass:  
 

Objetivo(s(EF09CI01)  (EF09CI01)  Representações químicas , classificação das substâncias ( ácido, base, 
sais e óxidos )e Cinética química 

1. Que coeficientes completam corretamente as equações químicas abaixo?  
  
a)        CaCl 2   +        Na2SO4  ------------->        NaCl    +      CaSO4  
 
  
b)       H2     +         Cl2 ------------>        HCl  
 
  
c)       N2    +       H2   ------------->        NH3  
 
  
d)       Cl2    +        KI   ------------> KCl    +   I2  

 

 
2. 46,0 g de sódio reagem com 32,0 g de oxigênio formando peróxido de sódio. Quantos 

gramas de sódio serão necessários para obter 156 g de peróxido de sódio?  
  
 

 
 
 
 
 

3. A reação entre 20 g de álcool propílico e 48 g de oxigênio produziu 24 g de água e gás 
carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi de?  

C3H8O + 9/2 O2 → 3 CO2 + 4 H2O 

 

 

4. 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. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/calculos-com-lei-proust.htm�


5. Leia o texto e, depois, responda às questões.  
A cal, também chamada de cal virgem, é um material extensivamente utilizado na 
construção civil e também na agricultura. Ela é obtida da queima de rochas calcárias e 
constituída predominantemente por óxido de cálcio (CaO). Este último reage com água, 
formando hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), de acordo com a equação: 

CaO (s) + H2O (ℓ) → Ca(OH)2 (aq) 
a) Com base nos dados do enunciado, como o óxido de cálcio é classificado? 
________________________________________________________________________ 
b) Na agricultura, em que situação recomenda-se o uso de cal? 
 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Considere as ilustrações abaixo. As madeiras estão dispostas de forma a serem feitas 
duas fogueiras, lado a lado, e cada uma tem a mesma quantidade e o mesmo tipo de 
lenha.Em qual delas a rapidez da combustão da lenha será maior? Justifique 
sua resposta.  

 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

7. Um comprimido efervescente foi adicionado a um copo contendo água a 25 °C. 
Observou-se efervescência (liberação de gás CO2) durante aproximadamente 5 minutos 
após a adição do comprimido à água.  

a) Caso a temperatura da água fosse 45 °C, a liberação de gás duraria mais ou 
menos tempo? Explique sua resposta. 
_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



b) Se o comprimido fosse triturado antes de ser adicionado à água, a rapidez do processo 
seria maior ou menor? Explique sua resposta. 
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

  

8. 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? 

a. Diminuirá para os dois alimentos.   
b. Diminuirá para a carne e aumentará para as batatas.   
c. Não será afetado.   
d. Diminuirá para as batatas e não será afetado para a carne.  
e. Diminuirá para a carne e permanecerá o mesmo para as batatas.  
  
  

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. O fator determinante para essa maior velocidade 
de reação é o aumento da:  

a. pressão.   
b. temperatura.   
c. concentração.   
d. superfície de contato.  
e. luz.  
  

10. Na reação representada por: A + B              C + D uma elevação de temperatura produz 
um aumento de velocidade da reação, porque aumenta:  

a. a pressão do sistema em reação.   
b. o volume do sistema em reação.  
c. a concentração dos reagentes.   
d. a energia de ativação dos reagentes.  
e. a frequência de choques efetivos dos reagentes.  
  

11. Faça a associação correta entre as colunas abaixo:  
A -    NaOH, Ca(OH)2, NH4OH                     (      ) ácidos 
B -    NaCℓ, KNO3, Na2S                               (      ) bases 
C -    HCℓ, H2SO4, HNO3                                              (      ) sais 
D-     CO, Al2O3, Pb3O4                                 (      ) óxidos 
    

12. Determine a fórmula da base hidróxido de bário:  
a) BaOH 
b) Ba(OH)2 
c) Ba(OH)3 
d) Ba2OH 
e) BOH 
 
 
 
 
 
 
 



13. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente as fórmulas das bases: hidróxido 
de sódio, hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio:  

a) Na(OH)2, Ca(OH)2, Al(OH)3. 
b) NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)2. 
c) Na(OH)2, Ca(OH)2, Al(OH)2. 
d) Na(OH)2, CaOH, Al(OH)3. 
e) NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3. 
 

14. Considerando a equação química:  
Cl2O7 + 2 NaOH → 2 NaClO4 + H2O 
os reagentes e produtos pertencem, respectivamente, às funções: 
a) óxido, base, sal e óxido. 
b) sal, base, sal e hidreto. 
c) ácido, sal, óxido e hidreto. 
d) óxido, base, óxido e hidreto. 
e) base, ácido, óxido e óxido. 
 

15. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por 
exemplo, sublimado corrosivo (HgCl2), 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, respectivamente, às funções:  

a) ácido, base, óxido, ácido. 
b) sal, sal, base, ácido. 
c) ácido, base, base, sal. 
d) sal, óxido, base, ácido. 
e) ácido, base, sal, óxido. 
 

16. Relacione os fenômenos descritos na coluna I com os fatores que influenciam sua 
velocidade mencionados na coluna II.  

Coluna I 
1 - Queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando; 
2 - Conservação dos alimentos no refrigerador; 
3 - Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos; 
4 - Lascas de madeiras queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. 
Coluna II 
A - superfície de contato 
B - catalisador 
C - concentração 
D – temperatura 
 
A alternativa que contém a associação correta entre as duas colunas é 
a) 1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 – A. 
b) 1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 – A. 
c) 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 – D. 
d) 1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 – A. 
e) 1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 – B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.  O óxido de alumínio (Al2O3) é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no 
estômago é:  

X Al2O3 + Y HCl → Z AlCl3 + W H2O  
  
Os coeficientes X, Y, Z e W são, respectivamente:  
a) 1, 2, 3, 6.  
b) 2, 6, 2, 3.  
c) 2, 3, 1, 6.  
d) 2, 4, 4, 3.  
e) 1, 6, 2, 3.  
 

18. Considere as seguintes equações químicas: 
 
1 -       1 C12H22O11 → 12 C + 11 H2O  
2 -       1 KClO4 → 1 KCl + 2O2  
3-        2 Fe + 3 H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + 3 H2  
4 -       1NaHCO3 → Na2CO3 +CO2 +H2O  
  
Pode-se afirmar que:  
a) somente 1 e 2 estão balanceadas  
b) 1, 2 e 3 estão balanceadas  
c) todas estão balanceadas  
  

19. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, são compostos moleculares 
que, ao ser dissolvidos em água, geram íons H+(aq). Como é chamado o processo de 
formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? 

a) Dissociação iônica. 
b) Ionização. 
c) Eletrólise. 
d) Hidratação. 
e) Eletrolítica. 
 
 

20.  Foram realizados dois experimentos cujos dados constam na tabela. 
 

 
Os valores de x, y e z, em gramas, que completam, correta e respectivamente, a tabela são:  
a) 4,0; 12,0 e 12,5. 
b) 16,0; 6,0 e 5,5. 
c) 4,0; 0,75 e 1,25. 
d) 16,0; 0,75 e 0,25. 
e) 4,0; 1,5 e 2,0. 
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