
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Química - 1º ANO EM - Turmas 1001 e 1002  (Professores Eduardo e Cinthia) 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA  
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Unidades 1 e 2 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 21/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 25/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

Prof.eduardo.quimicacaq@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Chamar no Chat do e-mail preferencial 
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1. O físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962) enunciou, em 1913, um modelo atômico que relacionou 

a quantidade de energia do elétron com sua localização na eletrosfera. Em relação à energia associada 
às transições eletrônicas, um elétron, ao absorver energia, pode sofrer a seguinte transição:  
a) da órbita N para a órbita M.  
b) da órbita P para a órbita O.  
c) da órbita L para a órbita K.  
d) da órbita O para a órbita P.  
e) da órbita M para a órbita L. 

 

2. Assinale a alternativa correta.  

a) Isótopos de um elemento são átomos com diferentes números atômicos e mesmo número de massa. 
b) Elemento químico é definido como um conjunto de átomos de mesmo número atômico. 
c) O número de massa de um átomo é a soma do seu número de prótons e do seu número de elétrons. 
d) Ocorre íon positivo ou cátion quando o número de prótons é menor que o número de elétrons. 
e) O número atômico pode ser definido pelo número de prótons ou de elétrons do átomo. 

 

3. Faça um breve comentário sobre o experimento do modelo atômico de Rutherford. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Quantas substâncias são encontradas nos sistemas abaixo? 

 
I) Álcool hidratado. 
II) 3 cubos de gelo em água. 
III) Glicose dissolvida em uma solução aquosa de cloreto de sódio. 
 
Assinale a opção que indica o número correto de substâncias (respectivamente): 
a) 2, 1 e 3              
b) 1, 4, 3               
c) 2, 1, 2 
d) 2, 3, 1 
e) 1, 2, 4 
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5. Relacione as radiações naturais alfa, beta e gama com suas respectivas características:  

  1. alfa.             2. beta.              3. gama.    
 
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

a) 1, 2, 3, 2. 

b) 2, 1, 2, 3. 

c) 1, 3, 1, 2. 

d) 3, 2, 3, 1. 

e) 3, 1, 2, 1. 

 
 
6. Em relação ao átomo de ferro ( 56Fe26), responda: 
 
a) qual o subnível mais energético? 
 
b) Qual o subnível mais externo? 
 
c) Nº de elétrons na camada de valência? 
 
d) Qual o sbnível mais interno? 
 
 
 
7. A tabela seguinte apresenta dados referentes às espécies K, K+, Ca2+ e S2–. 
 
Em relação a essas espécies, são feitas as seguintes afirmações: 
I. K+ e Ca2+ são isótonos; 
II. K e Ca2+ são isóbaros; 
III. K+ tem mais prótons que K; 
IV. K+ e S2– têm o mesmo número de elétrons. 
 
É correto apenas o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) II e IV. 
 

8. Aquecendo água destilada, numa panela aberta e num local onde a pressão ambiente é 0,92atm, a 
temperatura de ebulição da água: 
a) será inferior a 100°C 
b) depende da rapidez do aquecimento 
c) será igual a 100°C 
d) é alcançada quando a pressão máxima de vapor saturante for 1atm. 
e) será superior a 100°C. 
 

9. Os átomos X e T são isótopos, os átomos W e T são isóbaros X e W são isótonos. Sabendo-se que o 
átomo X tem 25 prótons e número de massa 52 e que o átomo T tem 26 nêutrons. Determine o número 
de elétrons do átomo W. 
 

 

 
 



 
 
10. Sendo o subnível 4s1 (com um elétron) o mais energético de um átomo, podemos afirmar que: 
I. o número total de elétrons deste átomo é igual a 19; 
II. este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas; 
III. sua configuração eletrônica é: 1s2; 2s2; 2p6; 3s2; 3p6; 3d10; 4s1 
 
a) apenas a afirmação I é correta  
b) apenas a afirmação II é correta  
c) apenas a afirmação III é correta 
d) as afirmações I e II são corretas 
e) as afirmações I e III são corretas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


