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E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

prof.eduardo.quimicacaq@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  Chamar pelo chat do e-mail preferencial. 

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 enviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 
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1.  Analise a tabela, que mostra propriedades de três substâncias X, Y e Z, em condições ambientes. 
Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que as substâncias X, Y e Z são 
respectivamente: 

 a) iônica, metálica, molecular. 
 b) molecular, iônica, metálica. 
 c) molecular, metálica, iônica. 
 d) iônica, molecular, metálica. 
 
 
2. Uma substância se funde a 1530ºC, conduz corrente elétrica no estado sólido, é insolúvel em água e em 

tetracloreto de carbono. Trata-se de um sólido: 
 a) Covalente b) Iônico  c) Metálico  d) Molecular  e) Orgânico 
 
3. Teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. 

Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no 
qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isto significa dizer que se tem um 
arranjo de íons metálicos distribuídos em um "mar" de elétrons móveis.  

 Com base nestas informações, é correto afirmar que os metais, geralmente: 
a) têm elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica. 
b) são solúveis em solventes apolares e possuem baixas condutividades térmica e elétrica. 
c) são insolúveis em água e possuem baixa condutividade elétrica. 
d) conduzem com facilidade a corrente elétrica e são solúveis em água. 
e) possuem elevadas condutividades elétrica e térmica. 

 
4. O estudo das ligações químicas é importante para a compreensão das propriedades da matéria. De um 

modo geral, as ligações químicas são classificadas como covalentes, iônicas e metálicas. A ligação entre 
dois átomos é definida como iônica, quando:  
a) um ou mais pares de elétrons são compartilhados entre os dois átomos. 
b) os átomos são mantidos unidos pela força eletrostática entre os elétrons. 
c) um ou mais elétrons são transferidos de um átomo para outro. 
d) as nuvens eletrônicas dos átomos se superpõem. 
e) os átomos são mantidos juntos por forças nucleares. 

 
5. Calcule o número de moléculas existentes em 2,7 g de ácido oxálico (H2C2O4).  
 Dados: H = 1, C = 12 e O = 16 
 
 
 
6. De um recipiente que continha 630 g de ácido nítrico (HNO3), foram retiradas 12X1023 moléculas. Quantos 

mols do ácido sobraram no cilindro? Dados: H = 1; N= 14; O = 16 
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7. A ureia, CO(NH2)2, substância utilizada como fertilizante, é obtida pela reação entre CO2 e NH3, conforme 

mostra a equação CO2(g) + 2 NH3(g)           CO(NH2)2 + H2O . Se 340 toneladas de amônia produzem 540 
toneladas de uréia, o rendimento desse processo é:       
Dados: NH3= 17g/mol; CO(NH2)2 = 60g/mol.  

 a) 80%.  b) 85%.  c) 90%.  d) 95%.  e) 100%.  
 
 
 
8. ”A contaminação da água com arsênio está preocupando a Primeira-Ministra de Bangladesh (...) que já 

pediu ajuda internacional”. O arsênio não reage rapidamente com a água. O risco da permanência do 
arsênio em água é o seu deposito nos sedimentos. É a seguinte reação do arsênio com NaOH: 

 
 75g de arsênio reagiram com NaOH suficiente, produzindo 25,2 L de H, nas CNTP. O2 rendimento 
 percentual da reação foi:  
 Dados: Volume molar nas CNTP = 22,4 L; As = 75g/mol; Na = 23g/mol; O = 16g/mol; H = 1g/mol.  
 a) 75%.  b) 80%.  c) 85%.  d) 90%.  e) 95%.  
 
 
 

9. Um elemento que apresenta massa atômica igual a 68 u possui dois isótopos naturais. O número de massa 
de cada um desses isótopos é, respectivamente, 66 e 71. Qual é a porcentagem do isótopo de massa igual 
a 71? 

 a) 40%  b) 50%   c) 60%   d) 55%   e) 65% 

 

 

 

 

10. O elemento magnésio, cuja massa atômica na Tabela Periódica é de 24,30 u, apresenta na natureza 
apenas três isótopos. Um desses isótopos possui massa igual a 24 u e é encontrado na natureza com 
abundância de 79%. Já o isótopo de massa igual a 25 u possui uma abundância de 10%. Qual é a massa 
do terceiro isótopo, o qual apresenta abundância de 11%? 

 a) 22,8.  b) 25,8.  c) 27,8.  d) 21,8.  e) 26,8. 
 


