
 

Roteiro de estudos para recuperação final 

Disciplina: Quimica 

Professor (a): Daiane Lima 

 

Conteúdo: 

 

 Capítulo 7 e 8 módulo 2 (reações quiímicas, balanceamento, 

classificação das reações, fatores que afetam a velocidade das 

reações). 

 Capítulos 9, 10 e 11 módulo 3 ( Lei da conservação das 

massas, lei das proporções constantes, modelos atômicos de 

Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, massa atômica e número 

atômicos.) 

Referência para estudo: 

 

Apostila Módulo 2 e 3. 

Anotações feitas no caderno e folha de exercícios trabalhadas 

Sites recomendados: 

 

www.soq.com.br / www.agracadaquimica.com.br / 

quimicasemsegredos.com / www.brasilescola.com/quimica 

 
Questão 1 - (UFPI) A reação de X com Y é representada abaixo. Indique qual das equações melhor representa a 

equação química balanceada. 

 
 

Questão 2 - Colocando-se fragmentos de cobre em solução aquosa de ácido sulfúrico ocorre a formação de gás 

hidrogênio e sulfato de cobre. Esta reação tem sua equação representada abaixo. Podemos classificar esta reação 

como:  

 

Cu + H2SO4 � CuSO4 + H2 

 

a) análise total.  

b) síntese.  

c) simples troca.  

d) dupla substituição.  

e) decomposição. 

 

http://www.soq.com.br/
http://www.agracadaquimica.com.br/index.php
http://quimicasemsegredos.com/
http://www.brasilescola.com/quimica/


Questão 3 - Em determinadas situações, como o nervosismo ou alimentação inadequada, o ácido clorídrico (HCl) é 

produzido em grandes quantidades, causando acidez estomacal. Essa acidez pode ser regulada com o uso de 

antiácido composto de hidróxido de magnésio [Mg(OH)2] e hidróxido de alumínio [Al(OH)3], duas bases que reduzem 

a acidez gástrica em níveis normais. As reações que ocorrem estão representadas abaixo e são classificadas como: 

 
 

a) reações de síntese.  

b) reações de análise.  

c) reações de dupla troca.  

d) reações de deslocamento.  

e) reações de oxi-redução. 

 

Questão 4 - Na coluna I estão relacionadas transformações e, na coluna II, os principais fatores que alteram a 
velocidade dessas transformações. 

 

COLUNA I 

1. A transformação do leite em iogurte é rápida quando aquecida. 

2. Um comprimido efervescente reage mais rapidamente quando dissolvido em água do que acondicionado em 

lugares úmidos. 

3. Grânulos de Mg reagem com HCl mais rapidamente do que em lâminas. 

4. A transformação do açúcar, contido na uva, em etanol ocorre mais rapidamente na presença de 

microorganismo. 

 

COLUNA II 

(   ) superfície de contato 

(   ) temperatura 

(   ) catalisador 

(   ) concentração dos reagentes 

 

Relacionando-se as duas colunas obtêm-se, de cima para baixo, os números na seqüência: 

a) 2, 1, 4, 3  b) 2, 3, 4, 1  c) 3, 1, 4, 2 d) 3, 1, 2, 4  e) 4, 3, 1, 2 

 

Questão 5 - O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação em 
que a forma de apresentação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do 
carbono com maior velocidade é: 
a) Combustível - carvão em pedaços; Comburente – ar atmosférico; Temperatura 0°C. 

b) Combustível - carvão pulverizado; Comburente – ar atmosférico; Temperatura 30°C. 

c) Combustível - carvão em pedaços; Comburente - oxigênio puro; Temperatura 20°C. 

d) Combustível - carvão pulverizado; Comburente - oxigênio puro; Temperatura 100°C. 

e) Combustível - carvão em pedaços; Comburente - oxigênio liquefeito; Temperatura 50°C. 

 

 
 
Questão 6 - (UFTM-MG)Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com um material 
explosivo. Quando incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo: sais de sódio emitem cor amarela, de 
bário, cor verde, e de cobre, cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos 
retornam para níveis de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo 
de: 
a) Rutherford. 

b) Rutherford-Bohr. 



c) Thomson. 

d) Dalton. 

e) Millikan. 

 

Questão 7 - Um professor estava com um aluno em seu laboratório escrevendo algumas reações químicas. Ele disse 

ao aluno que precisava sair por alguns minutos e pediu que ele terminasse de balanceá-las. Reescreva as reações 

químicas em seu caderno realizando o balanceamento quando necessário, de também a classificação de cada 

reação. 

a) P + O2  P2O5 

 

b) NaSO4  Na + SO4 

 

c) H2S + SO2  H2O + S 

 

d)FeS2 + O2  Fe2O3 + SO 

 

Questão 8 - (PUC-SP- mod) Quando se leva uma esponja de aço à chama de um bico de gás, a velocidade da 

reação de oxidação é tão grande que incendeia o material. O mesmo não ocorre ao se levar uma lâmina de aço à 

chama.Porque ocorre essa diferença sendo que o os dois materiais são formados pelos mesmos elementos. 

 

 

Questão 9 - (MACK-SP- mod) A sabedoria popular indica que, para acender uma lareira, devemos utilizar 

inicialmente lascas de lenha e só depois colocarmos toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas 

iguais de madeira em lascas e toras, verifica-se que madeira em lascas queima com mais velocidade. Justifique 

dentro do estudo das reações química o motivo desse procedimento. 

 

 

Questão 10 - Num “sapato de cromo”, o couro é tratado com um banho de “licor de cromo”, preparado através da 

reação representada pela equação:  

Na2Cr2O7 + x SO2 + H2O  y Cr(OH)SO4 + Na2SO4  

Depois de balanceada quais os menores coeficientes inteiros possíveis para x e y? 

 

Questão 11 - Relacione os nomes dos cientistas e filósofos apresentados na coluna à esquerda com suas 
descobertas na coluna à direita: 
a)      Demócrito                         (   ) Descobridor do nêutron. 
b)       Thomson                          (   ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. 
c)       Rutherford                        (   ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”. 
d)      Dalton                                 (   ) Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. 
e)      Chadwick                            (   ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao Sistema Solar. 
 

Questão 12 - As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre modelos atômicos, realizados por Niels Bohr, John 

Dalton e Ernest Rutherford. Relacione as características atômicas, especifique o cientista responsável por cada uma 

destas teorias: 

 

I. Partículas alfa foram desviadas de seu trajeto, devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal 

exerceram. ___________________ 

 

II. Átomos (esferas indivisíveis e permanentes) de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. 

Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. ___________________ 

 

III. Os elétrons movem-se em órbitas, em torno do núcleo, sem perder ou ganhar energia. _________________. 
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