ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO AFFONSO CHARLIER
EXERCÍCIOS PRÉ-PROVA - QUÍMICA I – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA
Nome: ____________________________________________Turma: ______
Peso da avaliação: 20 p. - Profa. Denise Westphal Merazzi – Data: ___________

A partir do seu conhecimento, responda as questões propostas:
1. Observe o quadro abaixo e assinale as afirmativas corretas:
Substância
PF (oC)
PE (oC)
Ouro
1064
1853
Mercúrio
-39
357
Etanol
-114
78
Água
0
100
Alumínio
660
2519
Metano
-182
-162
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

O etanol entra em vaporização aos 780C.
Na temperatura de 20 oC, o ouro, o alumínio e o metano são sólidos.
O mercúrio passa do estado sólido para o líquido na temperatura de - 39 oC.
O metano ferve a uma temperatura mais baixa que as outras substâncias.
Em -10 oC o mercúrio, o etanol e o metano estão no estado sólido
Em 1000 oC o ouro se encontra no estado sólido, o alumínio no estado líquido e o etanol em vapor.

2. Observando a tabela a 30 oC preveja os estados físicos de:
a) ouro
d) água
b) mercúrio
e) Alumínio
c) Etanol
f) metano
3.
a)
b)
c)
d)

Indique se a substância abaixo é simples ou composta:
Etanol
e) CO2
TiOH
f) CO
Fe
g) Co
O3

4. Identifique se a substância é pura, mistura (heterogênea e homogênea), colocando o número de
elementos químicos e fases:
a) H2O + etanol (C2H6O) __________________________________________________________
b) H2O ______________________________________________________________________
c) NaCl (sal de cozinha) e água _____________________________________________________
d) NaCl e ferro (Fe) _____________________________________________________________
5.
a)
b)
c)

Em condições ambiente a densidade do mercúrio é 13g/mL. Calcule:
A massa desse metal em 20mL
A massa desse metal em 1L
O volume de 26g

6. Considerando 500g de ouro e prata, observando a densidade do ouro (d=19,3g/cm3) e da prata
(d=10,5g/cm3), qual possui o maior volume? Justifique.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Transforme as unidades:
100mL para L

250g para Kg

7m3 para L

9t para mg

25L para dm3

8. Determine o número atômico, número de massa, número de prótons, elétrons, nêutrons e níveis de
energia das espécies abaixo e escreva seu nome:
65,4
35,5 126,9
16
27
Zn30
Cl 17
I53
O8-2
Al13+3

9. Marque a alternativa correta – Quando uma átomo neutro de bromo (80Br35) recebe 1 elétron,
transforma-se no íon 80Br-35, que possui, em sua estrutura o número de prótons, elétrons e nêutrons
respectivamente:
a. 35,35,46
d. 35,115,80
b. 35,36,45
e. 36,35,11
c. 35,80,80
10. Observando as afirmativas abaixo, identifique qual o modelo atômico que está sendo caracterizado:
a. Todo elemento possui um comprimento de onda específico. ____________________________
b. O átomo é esférico, indestrutrível e indivisível. ____________________________________
c. Os elétrons são feixes de partículasdotadas de carga elétrica negativa. ____________________
d. O átomo apresenta natureza dual: partícula e onda. ___________________________________
e. A eletrosfera é o espaço onde os elétrons se movimentam. ______________________________
f. Os elétrons se movimentam em órbitas em torno do núcleo. ______________________________
g. A energia perdida ou recebida por um sistema é denominada quantum. _______________________
11. Sabendo que o ponto de fusão e ebulição do ácido acético (vinagre) é respectivamente 170C e 1180C,
construa a sua curva de aquecimento e resfriamento, identificando as mudanças de estados físicos.

