
 

Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: QUÍMICA I 

Professor (a): Nirlâne 

 

Conteúdo: 

 

Cálculos  de fórmulas 
- Fórmula centesimal 
- Fórmula mínima 
- Fórmula molecular 
- Teoria Cinética dos gases 
. Características do estado gasoso 
. Transformações gasosas 
. Equação geral dos gases 
. Leis volumétricas 
. Equação de Clapeyron 
. Misturas gasosas 
. Densidade gasosa 
. Difusão e efusão gasosa 
- Funções orgânicas: Ácidos e bases 
. Número de oxidação 
. Teoria de Arrhenius 
. Classificação, formulação e nomenclatura de ácidos; principais ácidos. 
. Classificação, formulação e nomenclatura de bases; principais bases. 
. Escala de pH e indicadores. 

Referência para estudo: 

 

Apostila do Bernoulli – EM 1 – vol. 2 e 3 

Frentes: B 

Capítulo: 3 (pg 71 e seguintes); 4 (pg 87 e seguintes); 5 (pg 63 e seguintes)  

Anotações feitas no caderno e folha de exercícios trabalhados 

Sites recomendados: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRSKiKCytkE 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ7rjQwGqSI 

https://www.youtube.com/watch?v=7gHHpgA4CtA 

https://www.youtube.com/watch?v=FzClnCk3QQ8 

Atividade avaliativa: Abaixo 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Leia o fragmento abaixo e responda à questão. 

 

No capítulo Raios Penetrantes, Oliver Sacks relembra de um exame de úlcera do estômago que presenciou 

quando criança. 

 

“Mexendo a pesada pasta branca, meu tio continuou: ‘Usamos sulfato de bário porque os íons de bário são 

pesados e quase opacos para os raios X’. Esse comentário me intrigou, e eu me perguntei por que não se podiam 

usar íons mais pesados. Talvez fosse possível fazer um ‘mingau’ de chumbo, mercúrio ou tálio – todos esses 

elementos tinham íons excepcionalmente pesados, embora, evidentemente, ingeri-los fosse letal. Um mingau de ouro 

e platina seria divertido, mas caro demais. ‘E que tal mingau de tungstênio?’, sugeri. ‘Os átomos de tungstênio são 

mais pesados que os do bário, e o tungstênio não é tóxico nem caro.’” 

 
(SACKS, O. Tio Tungstênio: Memórias de uma infância química. São Paulo: Cia. das Letras, 2002).  

https://www.youtube.com/watch?v=JRSKiKCytkE
https://www.youtube.com/watch?v=TZ7rjQwGqSI
https://www.youtube.com/watch?v=7gHHpgA4CtA
https://www.youtube.com/watch?v=FzClnCk3QQ8


 

 

Questão 01 -  (Ulbra 2016-mod.)  O material usado no exame citado no texto, o sulfato de bário (BaSO4), quando 

puro, apresenta, aproximadamente, qual %  (em massa) de bário?  

a) 85%     

b) 74%     

c) 59%     

d) 40%     

e) 10%     

   

 

Questão 02 -  (Mackenzie 2016)  Uma mistura gasosa ideal não reagente, formada por 10 g  de gás hidrogênio, 10 g  

de gás hélio e 70 g  de gás nitrogênio encontra-se acondicionada em um balão de volume igual a 5 L,  sob 

temperatura de 27 C.  A respeito dessa mistura gasosa, é correto afirmar que 

 

Dados: 

- massas molares 1(g mol )  H 1,  He 4  e N 14  

- constante universal dos gases ideais 1 1(R) 0,082 atm L mol K       

 

a) há, na mistura, 10 mol  de gás hidrogênio, 2,5 mol  de gás hélio e 5 mol  de gás nitrogênio.     

b) o gás nitrogênio exerce a maior pressão parcial dentre os gases existentes na mistura.     

c) a pressão total exercida pela mistura gasosa é de 20 atm.     

d) a fração em mols do gás hélio é de 25%.     

e) o volume parcial do gás hidrogênio é de 2 L.     

   

 

Questão 03 -  (Uemg 2015-mod.)  Observe a tirinha: 

 

 
 

A personagem da tirinha de humor mandou cuspir a substância porque uma importante propriedade do ácido 

sulfúrico é ser  

a) amargo.    

b) cáustico.    

c) venenoso.    

d) corrosivo.    

e) fraco. 

 

 

Questão 04 -  (Uem 2016-mod.)  Corrija o que estiver incorreto.  

(    ) Segundo Arrhenius, uma substância molecular dissolvida em água não pode conduzir corrente elétrica.    

(    ) Substâncias ácidas geralmente possuem sabor adstringente (amarram a boca) enquanto que as bases possuem 

sabor azedo.    

(    ) O ácido fosforoso tem a fórmula 3 3H PO .     



(    ) O ácido ortocrômico tem a fórmula 2 2 7H Cr O .     

(    ) O ácido fluorídrico tem a propriedade de corroer o vidro.    

 

 

Questão 05 -  (Uninove - Medicina 2016)  Considere que certa quantidade de ar está armazenada em um recipiente 

de 2,5 L  à pressão de 1atm  e temperatura de 25 C.  

 

a) Sabendo que K C 273,    calcule o volume dessa mesma quantidade de ar quando a pressão e a temperatura 

são reduzidas a 0,85 atm  e 15 C,  respectivamente. 

 

b) Caso o ar seja trocado por igual número de mol de argônio, ocorrerá algum tipo de alteração no volume de gás 

armazenado no recipiente? Justifique sua resposta.  

 

 

 

 

 

 

Questão 06 -  (Uepg 2014-mod.)  Um mol de um determinado composto contém 72 g  de carbono (C),  12 mols  de 

átomos de hidrogênio (H)  e 2312 10  átomos de oxigênio (O).  Sobre o composto acima, corrija  o que não for 

correto. 

 

Dados: H 1g / mol,  C 12 g / mol  e O 16 g / mol.  

23Constante de Avogadro=6 10 .   

(     ) 2 mols do composto têm 144 g  de oxigênio.     

(     ) A fórmula mínima do composto é 3 6C H O.     

(     ) O composto tem massa molecular igual a 58 g / mol.     

(     ) A fórmula molecular do composto é 6 12 2C H O .     

(     ) 3 mols do composto têm 232,16 10  átomos de hidrogênio.   

 

 

 

 

 

VERIFICAR FOLHA DE RESOLUÇÃO EM SEGUIDA 

 

 

 

 

 

 



 

FOLHA DE RESOLUÇÃO: Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: QUÍMICA I 

Professor (a): NIRLÂNE 

Aluno (a):  

Turma:  

 

GABARITO – PROIBIDO RASURAS/ QUESTÕES FECHADAS 

Nº 01 Nº 02 Nº 03 

 
 
 

  

 

QUESTÕES ABERTAS 

 
Nº 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº 05 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº 06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


