
 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2022 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1°  

Curso:   Fundamental  II                             Componente Curricular: ciências  

Série/Ano:  9 ° anos  

Professor: Elaine Pelisson Alves 

Habilidades - EF09CI03 - 

Conteúdos –  

Propriedades da matéria – densidade ;Classificação periódica  página 22 a 29;Distribuição 
eletrônica ;Isoátomos   

• Densidade  
• como a tabela está organizada  atualmente 
• períodos  
• famílias  
• elemento químico mercúrio  
• características dos metais e não metais  
• gases nobres  
• localizar através da distribuição eletrônica o período e a famílias dos elementos  
• distribuição eletrônica por subníveis e camadas ( camada de valência)  
• isótopos , isóbaros, isótonos e isoeletrônicos  
• evolução dos modelos atômicos , principais características de cada modelo , número de massa, 

prótons , elétrons e nêutrons 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

- Lista de Exercícios - 1,5 pontos 

- Avaliação - 8,5 pontos  

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  Estudar pelo livro , exercícios do livro , caderno , lista de 
exercícios , slides e as correções das provas  
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1. Explique os modelos atômicos de Dalton, Thompson, Rutherford e Rutherford-Bohr 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Quais as explicações que Rutherford-Bohr sobre o movimento dos elétrons ao redor 
do núcleo? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem, respectivamente, no 
átomo de mercúrio   80200Hg    

 

 

 

4. Qual a densidade em g/cm3 de uma solução de volume igual a 5 L e massa de 4000 
g:  ( 1l = 1000 cm3) 

 

 

 

 

5. Onde se localiza  na tabela periódica ( indique período e família ) o elemento   X 
de número atômico 14 ? Justifique fazendo a distribuição eletrônica ao lado 
 
 
 
 



6. Qual o número atômico do elemento Y que se encontra no sexto  período da família 
3A (0.4) Justifique fazendo a distribuição eletrônica ao lado 
 
 
 
 
 
 
7. Como a tabela periódica organiza seus elementos químicos atualmente? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
8. O que faz o mercúrio ser uma exceção entre os metais ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
9. Quais as características dos metais e dos não metais  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
10. Considere um halogênio  localizado no terceiro  período da tabela periódica.   
  
a) Quantos elétrons este elemento possui na sua camada de valência? Justifique fazendo 
a distribuição eletrônica ao lado.(0.3)   
  
 
 
 
b) Quantos elétrons há no subnivel mais energético? Justifique fazendo a distribuição 
eletrônica ao lado. (0.3)   
 
 
 
 

11. Faça a distribuição eletrônica do átomo de estrôncio em ordem crescente de energia 
e em camadas eletrônicas. 

 
 
 
 
 
 
12. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros 
e apresentam a seguinte representação: 

10+x 5xA                    11+x4x+8B 

 

 

 



12. X é isótopo de 2041Ca e isótono de 1941K. Portanto,  qual o seu número de massa? 
 
 
 
 
 
 
14. O átomo “X” é isótono do átomo 25Mn55 e isoeletrônico do íon 2860Ni2+. Com base nisso, 
indique o número de massa do átomo “X”: 


