
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso: EM                           Componente Curricular: Química 

Série/Ano: 3º ano A 

Professor: Cristine Salvate 

 

Habilidades: C7/H24; C5/H17; C5/H18; C5/H19. 

Conteúdo Selecionado:  
Frente 1 - (Volume 1) - Aula 3 - Classificação periódica dos elementos. 
                                      aulas 4 e 5 - As ligações químicas. 
 
Frente 2 - (Volume 1) - Aula 2 - Sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos e  
                                                     formas alotrópicas. 
                                       Aula 3 - Métodos de separação de misturas. 
Frente 3 - (Volume 1) - Aula 3 - Equação geral dos gases e equação de  
                                                     Clapeyron. 
                                       Aula 4 - Misturas gasosas. 
                                       Aula 5 - Densidade dos gases, difusão e efusão. 

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 - consolidando saberes. 

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. Dada uma parte da tabela, responda: 

 
a) Indique o metal alcalino terroso de maior raio atômico. 
b) Indique o calcogênio de raio atômico. 
c) Indique o elemento do 2º período de maior raio atômico. 
d) Indique o metal alcalino que apresenta a maior 1ª energia de ionização. 
e) Indique o halogênio que apresenta a menor 1ª energia de ionização. 
f) Entre os elementos Li e I, qual apresenta a maior 1ª energia de ionização. 
g) Qual é o metal alcalino terroso de maior eletronegatividade. 
h) Qual o calcogênio de menor eletronegatividade. 
i) Entre os elementos Na e I, qual é o mais eletronegativo? 
j) Qual o elemento apresenta maior volume atômico? 

 

4. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade 
eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não 
formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação 
entre o xenônio (camada de valência 5s25p6) e o hexafluoreto de platina e, desde 
então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais 



 

compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na 
qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir 
estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos 
conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de 
halogênio flúor (camada de valência 2s22p5) se ligam covalentemente ao átomo de 
gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência. 

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons 
na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? 

5. Observe a figura abaixo responda: 

 
Fonte: Ohara Augusto. Radicais livres bons, maus e naturais. Ed. Oficina de textos, 2006. 

a) Quais as famílias observadas na figura? 
b) Que tipo de ligação elas estabelecem entre si? 
c) Escreva as possíveis fórmulas existentes entre os elementos presentes na 

figura. 

 

6. Um menino deixou escapar um balão contendo 2,0 L de gás hélio, a 20 ºC e pressão 
de 2,0 atm. 
Qual será o volume do balão, em L, quando atingir uma altura em que sua pressão for 
0,5 atm e temperatura de 10 ºC? 
 

7. Considere um recipiente de 10 L contendo uma mistura de 0,20 mol de metano, 0,30 
mol de hidrogênio e 0,40 mol de nitrogênio, a 25 ºC. Admitindo-se o comportamento 
de gás ideal, pede-se: 

a) a pressão, em atmosferas, no interior do recipiente; 
b) as pressões parciais dos componentes. 

 

8. Uma criança com severa infecção nos brônquios apresenta problemas respiratórios, 
e o médico administra "heliox", uma mistura de oxigênio e hélio com 90% em massa 
de O2. Se a pressão atmosférica é igual a 1 atm, calcule a pressão parcial de oxigênio 
que foi administrada à criança. 

 



 

9. O hidrogênio atravessa   um pequeno orifício com velocidade igual a 5,0 L/min, em 
dada pressão e em dada temperatura. Qual a velocidade com que o oxigênio 
atravessa o mesmo orifício, em mesma pressão e temperatura? 

 

10. Os gêiseres são um tipo de atividade vulcânica que impressiona pela beleza e 
imponência do espetáculo. A expulsão intermitente de água em jatos na forma de 
chafariz é provocada pela súbita expansão de água profunda, superaquecida, 
submetida à pressão de colunas de água que chegam até a superfície. Quando a 
pressão da água profunda supera a da coluna de água, há súbita expansão, 
formando-se o chafariz até a exaustão completa, quando o ciclo recomeça. 

a) Se a água profunda estiver a 300 ºC e sua densidade for de 0,78 g/mL, qual 
será a pressão, em atm, de equilíbrio dessa água, supondo-se comportamento 
de gás ideal? 

b) Nas imediações dos gêiseres, há belíssimos depósitos de sais inorgânicos 
sólidos que se formam a partir da água que aflora das profundezas. Dê dois 
motivos que justifiquem tal ocorrência. 

 


