
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Química - 3º ANO -  Turma:3001 - Prof. Eduardo 

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, 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 QUÍMICA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES 

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

QUIII- Introdução a Química Orgânica, 
hidrocarbonetos. 
R1- Substância e misturas, Separação de 
misturas (ETAS), Estados físicos, mudançãos 
de estados físicos, transformação da matéria, 
propriedades especificas da matéria.  
  

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

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 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. Observando a benzilmetilcetona, que  apresenta  a fórmula  estrutural  abaixo,  pode-se  afirmar  que  

ela contém: 
 

a) 6 carbonos sp2 e 2 carbonos sp3 
b) 8 carbonos sp2 e 1 carbono sp3. 
c) 2 carbonos sp2 e 7 carbonos sp3. 
d) 7 carbonos sp2 e 2 carbonos sp3. 
e) 9 carbonos sp2. 

 

2. O composto apresenta: 

 
 
a) cadeia carbônica insaturada. 
b) somente carbonos primários. 
c) um carbono quaternário. 
d) três carbonos primários e um terciário. 
e) cadeia carbônica heterogênea. 

 

3. O 1, 2- benzopireno, mostrado na figura adiante, agente cancerígeno encontrado na fumaça do 

cigarro é um hidrocarboneto que classificamos em: 
 
a) alicíclico polinuclear. 
b) aromático mononuclear. 
c) alifático saturado. 
d) alifático insaturado. 
e) aromático polinuclear. 
 
 

 

4. Dê o nome do seguinte composto. 
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5. Nos motores a explosão, hidrocarbonetos de cadeia ramificada resistem melhor à 
compressão do que os de cadeia normal. Com esta finalidade, compostos de cadeia reta são 
submetidas a reações de "reforma catalítica" como a exemplificada a seguir: 

Os nomes do reagente e do produto são, 
respectivamente,   

a) octano e dimetil hexano.     
b) octano e 6-metil heptano.     
c) octano normal e 2,2-dimetil heptano.     
d) octano e 2-metil heptano.     
e) octano e hexano.     

 

 

6. O latão, liga metálica de zinco e cobre, pode ser preparado pelo resfriamento da mistura dos dois 

metais fundidos. Considere que ao aquecer o cobre para preparar a liga obteve-se o gráfico a seguir 

ocorrem mudanças de estado físico nas temperaturas 

 

a) t1 e t2 
b) t1 e t3 
c) t2 e t3 
d) t2 e t4 
e) t3 e t4 
 

7. O equipamento esquematizado abaixo pode ser utilizado para separar os componentes de: 

 

a) um sistema homogêneo sólido/líquido.  
b) qualquer sistema heterogêneo. 
c) uma mistura de álcool e água. 
d) uma mistura de limalha de ferro e areia.  
e) um sistema heterogêneo sólido/líquido. 
 

 

8. Associe as etapas do processo utilizado nas ETA’s (Estações de tratamento de água) com o 
procedimento característico. 
 
1- Filtração 
2- Floculação 
3- Decantação 
4- Filtros de carbono 
5- Desinfecção 
 
(    ) adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde. 
(   ) a água é filtrada para a retirada de partículas grandes de sujeira. 
(   ) a água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem no fundo. 
(   ) sulfato de alumínio é adicionado para que as partículas de sujeira se juntem, formando pequenos 
coágulos. 
(    ) A água passa pelos filtros formados por camadas de areia, carbono e turfa. 
 

 

 

 



 

 

 

9. Dados os três gráficos abaixo, analise as afirmativas que se seguem, relativas a transições de fase 

de sólido para líquido e de líquido para gás.  

 

I. O gráfico I representa uma mistura de substâncias. 

II. O gráfico II representa uma mistura eutética. 

III. No gráfico III, o ponto B representa a substância totalmente no estado líquido. 

IV. O gráfico III representa uma mistura azeotrópica. 

V. Em todos os gráficos, no ponto D temos ebulição. 

Estão corretas somente: 

a) I, II e IV. 
b) III, IV e V. 
c) II, IV e V. 
d) II, III e V. 
e) I, III e V. 

 

10. Analisando o esquema abaixo, marque ⓒ para as afirmativas corretas e ⓔ para as erradas. 

 

a) ⓒⓔ A mudança A é chamada de fusão e consiste em um processo endotérmico. 

b) ⓒⓔ As mudanças D e E são endotérmicas. 

c) ⓒⓔ A mudança C é chamada de vaporização, podendo ocorrer de três formas: evaporação, 

ebulição ou calefação. 

d) ⓒⓔ A mudança A é chamada de sublimação e só pode ser um processo exotérmico. 

e) ⓒⓔ Os nomes usados em A, B, C, D e E são, respectivamente, sublimação, fusão, 

vaporização, condensação e solidificação. 
 

 

 

 

 

 

 


