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QUÍMICA 
 

1) O que é um método científico? E para que utilizamos os métodos científicos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

2) O que é matéria? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3) Na natureza, devido às variações de temperatura do ambiente, a água sofre 

constantes mudanças visíveis de estado físico. A esse processo damos o nome de 

ciclo da água.  

 

Analisando a paisagem a seguir, é possível observar os 3 principais estados físicos 

da água. Contorne as áreas que apresentam esses estados e coloque seus 

respectivos nomes ao lado.  

 
 

4) Muitos fenômenos naturais acontecem diariamente, passando alguns desapercebidos 

cientificamente. Analise casa situação, identificando a mudança de estado físico que 

ocorre. 

 

Evaporação – condensação – ebulição – solidificação – calefação – fusão 

 

 

a) Água fervendo: _______________________________ 

b) Formação de gelo: _____________________________ 

 _________________
____ 

 _________________ 
 

 

_________________ 
 



c) Picolé que derrete: _____________________________ 

d) Vidraças embaçadas do carro: ____________________ 

e) Roupa que seca no varal: ________________________ 

f) Chapa quente respingada: _______________________ 

 

5) Associe a primeira coluna de acordo coma segunda 

Fenômeno 

1. Fusão 

2. Vaporização 

3. Sublimação 

4. Solidificação 

5. Liquefação 

Mudança de fase 

(     ) Líquido para vapor 

(     ) Líquido para sólido 

(     ) Sólido para gasoso 

(     ) Vapor para líquido 

(     ) Sólido para líquido 

 

 

 

6) Dalton, Rutherford e Bohr, propuseram, em diferentes épocas, modelos atômicos. Algumas 

características desses modelos são apresentadas no quadro que se segue. 

MODELO CARACTERÍSTICAS 

I Núcleo atômico, com carga positiva. 

Elétrons em órbitas circulares, na região denominada eletrosfera. 

II Átomos maciços e indivisíveis. 

III Núcleo atômico denso, com carga positiva. 

Elétrons em orbitais circulares de energia quantizada.  

A associação modelo/cientista correta é: 

a) I Bohr; II Dalton; III Rutherford. 

b) I Dalton; II Bohr; III Rutherford. 

c) I Dalton; II Rutherford; III Bohr. 

d) I Rutherford; II Bohr; III Dalton. 

e) I Rutherford; II Dalton; III Bohr. 

 

7) Os fogos de artifício utilizam sais de diferentes metais adicionados à pólvora e, quando explodem, 

produzem cores variadas. 

Substâncias contendo Coloração 

Bário verde 

Césio azul-claro 

Potássio violeta 

Sódio amarelo 

Cálcio vermelho 

As diversas cores são produzidas quando os elétrons de alguns metais retornam para níveis de maior 

energia, emitindo radiações coloridas. Esse fenômeno pode ser explicado pela teoria atômica proposta por: 

a) Thomson. 

b) Dalton. 

c) Newton. 

d) Lavoisier. 

e) Bohr. 

 

 

8) Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa são, 

respectivamente: 

a) 22 e 26 

b) 26 e 48 

c) 26 e 22 

d) 48 e 22 

e) 22 e 48 


