
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso: EM                           Componente Curricular: Química 

Série/Ano: 1º ano A 

Professor: Cristine Salvate 

 

Habilidades: EM13CNT105; EM13CNT307;EM13CNT104; EM13CNT306; 
EM13CNT310. 

Conteúdo Selecionado:  
Capítulo 1 - Matéria e suas transformações. Geekie e caderno. 
 
Capítulo 2 - Processos de separação de misturas. Geekie e caderno. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de Exercícios - 1,5 pontos 

- Avaliação - 8,5 pontos  

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  resolver os exercícios da lista de recuperação e os 
exercícios dos capítulos acima. 

A lista deve ser entregue no dia da avaliação de recuperação. 
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Lista de exercícios 

Água do mar 

 As águas dos mares e oceanos contêm vários sais, cuja salinidade (quantidade 
de sal dissolvida na água) varia de acordo com a região em que foram colhidas as 
amostras. O mar Vermelho, por exemplo, é o que apresenta maior salinidade - 
aproximadamente 40 g de sais dissolvidos para cada litro de água (40 g/L). Já o mar 
Báltico é o que apresenta a menor salinidade - em média, 30 g/L. 

 Cerca de 80% (em massa) dos sais dissolvidos na água são constituídos de 
cloreto de sódio; nos outros 20% são encontrados vários sais, como cloreto de 
magnésio e o sulfato de magnésio. 

Responda baseado no texto: 

1. A água do mar é uma substância pura ou uma mistura? 
2. Caso você tenha considerado a água do mar como uma mistura, essa será 

homogênea ou heterogênea? 
3. Qual substância, não mencionada no texto e que também é dissolvida nas 

águas dos mares, permite a existência de peixes? 
4. Considere uma balança de dois pratos com dois frascos, um em cada prato, 

sendo nomeados de prato A e prato B. 

Se, no prato A, for colocado 1 L de água do mar vermelho e, no prato B, 1 L de 
água do mar Báltico: 

a) eles permanecem nivelados? 
b) A sobe e B desce? 
c) A desce e B sobe? 

Justifique sua resposta 

1. Um sistema heterogêneo, S, é constituído por uma solução colorida e um sólido 
branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação: 

    



 

Ao se destilar o líquido W, sob pressão constante de 1 atm, verifica-se que sua 
temperatura de ebulição variou entre 80 ºC e 100 ºC. Indique  quais são os processos 
I e II. 

2. Considere  o esquema abaixo, que mostra uma cadeia de produção de derivados de 
petróleo e seus processos de separação, representados em I, II e III, e responda ao 
que se pede. 

a) Qual o método adequado para a separação dos componentes da mistura obtida 
no processo de separação II e III?  

b) Qual método de separação seria adequado à etapa I? Justifique a sua resposta. 

 
3. A naftalina é utilizada por muitas pessoas como repelente natural nos armários, 

gavetas e até odorizantes em banheiros. Inicialmente, a naftalina é depositada no 
estado sólido nos locais onde será utilizada, depois ela se transforma diretamente em 
vapor, exalando odor capaz de manter distantes insetos e deixar o ambiente com seu 
cheiro. 
Qual a mudança de estado da naftalina? Ela sofre uma transformação química ou 
física? 
 

4. Observe os gráficos a seguir, que mostram as mudanças de estado físico de 
substâncias puras 
 

 
Indique: 
Gráfico 1 - Aquecimento 

a) a temperatura de fusão (TF); 
b) a temperatura de ebulição (TE); 
c) o estado físico aos 5 minutos; 



 

d) o estado físico aos 15 minutos; 
e) o estado físico aos 30 minutos; 
f) o estado físico aos 40 minutos; 
g) o estado físico aos 55 minutos. 

  
 Gráfico 2 - Resfriamento 

a) a temperatura de liquefação; 
b) a temperatura de solidificação.  

 
5. Gálio e rubídio são dois metais visualmente muito parecidos e apresentam as 

seguintes propriedade físicas: 
 

Metal TF (ºC) TE (ºC) d (g/cm3) 

Gálio 29,8 2403 5,9 

Rubídio 39 686 1,53 
 
Considerando esses dados, responda às questões: 

a) Qual o estado físico dos dois metais em um dia com temperatura de 25 ºC? 
b) Qual o estado físico dos dois metais em um deserto onde a temperatura chega 

a  45 ºC? 
c) Como você identificaria esses metais, sem dispor de nenhum equipamento, em 

um dia com temperatura de 25 ºC? 
 

6. No gráfico que se segue, foram projetados dados de massa e volume para três 
líquidos: A, B e água. Sabe-se que o líquido A é insolúvel tanto em B quanto em água, 
e que o líquido B é solúvel em água. 

 
Considerando os dados do gráfico e os de solubilidade fornecidos, uma mistura dos 
três líquidos num recipiente apresentará o seguinte aspecto: 
 



 

   
7. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa 

ilha do Alasca, na Aldeia de Shishmaret, por exemplo, as geleiras já demoram mais a 
congelar, no inverno; descongelam mais rápido, na primavera, e há mais icebergs. 
Desde 1971, a temperatura aumentou, em média 2 °C.  
Quais as mudanças de estado descritas no texto? 

 
8. Nos diferentes materiais abaixo, expostos ao ar, verifica-se que: 

 
I. Sobre uma lâmina metálica, forma-se uma película escura; 
II. Bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho; 
III. O leite azeda 
IV. Um espelho fica embaçado se respirarmos encostados a ele; 
V. Uma banana apodrece 
 
Como classificaremos os fenômenos? 
 

9. São dadas, a seguir, duas misturas heterogêneas  de sólidos: 
I. Areia e cascalho. 
II. Serragem e areia. 

  Determine os processos de análise imediata mais convenientes para separar essas  
           misturas. 
 

10. Considere os processos: 
I) Transformação de uma rocha em pó através de pressão 
II) Revelação de filme 
III) Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas no armário para matar 
traças 
IV) Obtenção de querosene a partir do petróleo 
V) Corrosão de uma chapa de ferro 
 
São exemplos de transformações químicas os processos: 
a) I e IV 
b) II e V 
c) II, IV e V 
d) I, IV e V. 

 


