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POR QUE ESTUDAR QUÍMICA?  
A Química contribui para a melhora da qualidade de vida das pessoas, se souber usá-la 
corretamente. Nosso futuro depende de como vamos usar o conhecimento Químico. A química se 
relaciona com outras ciências:  

 Ciências Ambientais: Ecologia e Poluição  

 Botânica: Agronomia  

 Biologia: Anatomia, biologia celular e microbiologia.  

 Medicina: Farmacologia, radioquímica.  

 Física: Mecânica quântica, física nuclear.  

 Astronomia: Composição da galáxia.  

 Geografia: Composição e estrutura de regiões.  
 
O QUE É QUÍMICA? 
Química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, composição e a transformação da 
matéria. 
 
1 – O QUE É A MATÉRIA?  
É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A matéria pode ter dimensões 
limitadas, neste caso será um CORPO.  
Se o corpo possui finalidade específica, teremos então um OBJETO.  
Exemplos: A madeira, o vidro e o ferro são matérias.  

 Um pedaço de madeira, um caco de vidro, uma barra de ferro são corpos.  
 

 Uma cadeira de madeira, um copo de vidro, um balanço de ferro são objetos.  

 

AS PROPRIEDADES DA MATÉRIA 

Quando olhamos à nossa volta, percebemos que alguns materiais aquecem mais rápidos que outros 
e que, outros se quebram com maior facilidade, alguns são verdes outros são incolores, temos 
materiais com algum odor, etc. 
               
Em outras palavras, a matéria possui algumas características chamadas de PROPRIEDADES DA 
MATÉRIA. 
Algumas destas propriedades podem ser observadas em todas as matérias e outras são 
características de certo grupo. As propriedades observadas em toda matéria são denominadas 
de PROPRIEDADES GERAIS, enquanto aquelas que podemos observar em certo grupo de 
matéria são chamadas de PROPRIEDADES ESPECÍFICAS.  
 
AS PROPRIEDADES GERAIS DA MATÉRIA:   
*ATENÇÃO: INÉRCIA, MASSA, VOLUME, DENSIDADE.  
 

 EXTENSÃO  (VOLUME) 
Denomina-se extensão à propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, isto é, toda 
matéria ocupa um lugar no espaço que corresponde ao seu volume.  
*Quanto maior o espaço ocupado pelo corpo, maior será o seu volume. 
A unidade de medida padrão do volume é o metro cúbico (m

3
), algumas situações encontramos o 

volume expressado em mililitros (mL) e em litros (L). 
Veja: 
1 m

3
    equivale a   1.000 L    

1 L      equivale a   1.000 mL 
 
Responda: 1 - Qual dos dois copos tem maior volume de água? Justifique. 

 
2)Supondo que os copos A e B tem o mesmo tamanho e capacidade de 
armazenamento. O copo A possui 120mL de água e o copo B possui 200mL.  
Qual a capacidade total de cada copo (em mL)?  
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 MASSA 
É a quantidade de matéria que forma um corpo. A massa tem como unidade de medida padrão o 
quilograma (kg), porém podemos expressar a massa em gramas (g) ou toneladas (t). 
Veja:  
1 kg   equivale a   1.000 g 
1 t     equivale a    1.000 kg 
1 t     equivale a    1.000.000 g 

 
 

Responda: Carlos foi ao supermercado e comprou um pacote de arroz de 5kg. Qual é a massa desse 
pacote de arroz em gramas (g)? 
 

 INÉRCIA  
É a tendência natural que os corpos têm de manter seu estado, seja em movimento ou em repouso. 
A medida da inércia de um corpo corresponde à de sua massa. Assim, quanto maior a massa de um 
corpo, maior será a sua inércia (apresenta maior resistência à mudança do seu estado de repouso 
ou de movimento). 

 
 

 IMPENETRABILIDADE  
É a propriedade que os corpos têm de não poder ocupar um mesmo lugar no espaço ao mesmo 
tempo. 

 
 

 COMPRESSIBILIDADE  
É a propriedade que os corpos possuem de terem seu volume reduzido quando submetido a 
determinada pressão. Isto ocorre porque a pressão diminui os espaços existentes entre as partículas 
constituintes do corpo. 
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 ELASTICIDADE  
É a propriedade que um corpo tem de voltar a sua forma inicial, cessada a força a que estava 
submetido. 

 
A elasticidade e a compressibilidade variam de um corpo para outro.  
 
 
 
 

 INDESTRUTIBILIDADE  
É a propriedade que a matéria possui de não poder ser criada nem 
destruída, apenas ser transformada.  
Esta propriedade constitui um dos princípios básicos da química, ciência 
que estuda as transformações das substâncias. 
 
 
PROPRIEDADES ESPECÍFICAS DA MATÉRIA 
Além das propriedades comuns (gerais) a todas as matérias, há propriedades específicas que, por 
sua vez, dividem-se em organolépticas, químicas e físicas.  
 

 ORGANOLÉPTICAS: São as propriedades pelas quais certas 
substâncias impressionam nossos sentidos: Cor, sabor, 
brilho, odor, etc. 

      

 
 QUÍMICAS: As propriedades químicas são aquelas que caracterizam 

quimicamente as substâncias. Vale destacar a combustão, a hidrólise e 
a reatividade. 

 

 
 FÍSICAS: São as propriedades que caracterizam as 

substâncias fisicamente, diferenciando-as entre si. As mais 
importantes são: Ponto de fusão, ebulição, solidificação e 
condensação.  

 
Também destacamos a solubilidade, a densidade e a condutibilidade. 
***Uma das propriedades físicas de grande importância é a densidade. 
      

 DENSIDADE 
É uma medida que expressa a massa de um corpo em 
determinado volume. Ela pode ser calculada dividindo-se 
a massa do seu corpo pelo seu volume, ou seja:  

 
 
 
 

Onde:  
d é a densidade do corpo 
m é a massa do corpo 
V é o volume do corpo 
 
Quanto maior for a massa de um corpo por unidade 
de volume, maior será a sua densidade e vice-versa. 
 
A medida padrão para expressar a densidade de um corpo é o quilograma por metro cúbico 
(kg/m

3
). Podemos utilizar as unidades de medidas: grama por mililitro (g/mL), grama por centímetro 

cúbico (g/cm
3
) ou ainda quilograma por litro (kg/L). 

 
Responda: Qual a densidade do mercúrio, sabendo que 1360 g ocupam o volume de 100 cm

3
 

densidade? 
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HORA DO EXERCÍCIO!    
 
 

01) Massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de:  
a) propriedades funcionais.  

b) propriedades químicas.  

c) propriedades particulares.  

d) propriedades físicas.  

e) propriedades gerais.  
 
02) Qual das propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra 
sólida de uma substância conhecida?  
a) ponto de ebulição e densidade.  

b) ponto de fusão e dureza.  

c) cor e densidade.  

d) ponto de fusão e visão.  

e) cor e paladar.  
 
03) Densidade é uma propriedade definida pela relação:  
a) massa / pressão  

b) massa / volume  

c) massa / temperatura  

d) pressão / temperatura  

e) pressão / volume  
 
04) Com relação às propriedades da matéria e às mudanças de fase das substâncias e das misturas, 
é FALSO afirmar:  
a) Cor, odor e sabor são propriedades químicas.  

b) Densidade, solubilidade, temperatura de ebulição e temperatura de fusão são propriedades usadas 
na identificação de uma substância.  

c) As substâncias, durante a mudança de fase, mantêm a temperatura constante.  

d) As propriedades químicas podem ser usadas como critério na determinação de grau de pureza das 
substâncias.  

e) A densidade é uma propriedade física da matéria.  
 
05) Qual a massa de 3 mL de acetona, sabendo que sua densidade absoluta é de 0,792 g/mL ?  
a) 3,787 g.  

b) 0,264 g.  

c) 3,792 g.  

d) 2,208 g.  

e) 2,376 g.  
 
06) Uma pessoa comprou um frasco de éter anidro. Para se certificar que o conteúdo do frasco não 
foi alterado com a adição de solvente, basta que ele determine, com exatidão,  
I. A densidade.  

II. O volume.  

III. A temperatura de ebulição.  

IV. A massa.  
Dessas afirmações, são corretas APENAS:  
a) I e II.  

b) I e III.  

c) I e IV.  

d) II e III.  

e) III e IV.  
 
07) Um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, realizou este experimento: 
colocou em uma proveta 50mL de água e em seguida mergulhou uma pedra, cuja massa é de 10g, e 
anotou o volume da água na proveta, que foi 75mL, conforme mostra o esquema. O valor da 
densidade dessa pedra é, em g/mL: 

a) 3,0.     b) 2,5.    c) 2,0.     d) 0,4.     e) 0,2.  
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08) “O hidróxido de magnésio possui alta basicidade, é solúvel em água e possui sabor adstringente. 
É empregado na medicina como laxante vendido em farmácias com o nome de leite de magnésia”. 
Quais os tipos de propriedades do hidróxido de magnésio que estão respectivamente relacionados no 
texto?  
a) funcional, química e física.  

b) geral, química e organoléptica.  

c) química, física e organoléptica.  

d) geral, física e química.  

e) organoléptica, física e química.  
 
DESAFIO!!!!!  
09) Uma coroa contém 579g de ouro (d = 19,3g/mL), 90g de cobre (d = 9,0g/mL), 105g de prata (d = 
10,5g/mL). Se o volume final da coroa corresponder à soma dos volumes de seus três componentes, 
a densidade dela, em g/mL, será:  
a) 10,5.  

b) 12,9.  

c) 15,5.  

d) 19,3.  

e) 38,8.  

 
DENSIDADE COM UM OVO  
 

Objetivo: Comparar as densidades da água e de uma solução aquosa de sacarose usando um 
ovo como termo de comparação.  
Material:  
2 copos;  
Açúcar comum ou sal de cozinha; 
Água; 
2 ovos.  
 
Procedimento:  
a) Coloque nos copos, separadamente, volumes iguais de água e de solução aquosa de açúcar 
(ou sal de cozinha) na proporção de 100 g de água para 50 g de açúcar. Se esta for preparada 
um dia antes, terá aspecto incolor.  
b) A seguir, coloque um ovo em cada copo:  

 
Observação: Podemos, também, preparar uma solução 
aquosa de açúcar (ou sal de cozinha), adicionarmos o 
ovo e, em seguida diluir lentamente a solução até que o 
ovo afunde.  

 
DENSIDADE COM GELO  
 
Objetivo: Comparar as densidades do álcool comum e da água.  
Material:  
2 copos; Água; Álcool comum; 2 cubos de gelo.  
Procedimento:  
a) Nos dois copos coloque, separadamente, volumes iguais de água e álcool.  
b) A seguir, em cada copo, coloque um cubo de gelo.  
Sugestão: Não diga os conteúdos de cada copo, dizendo apenas que um 
contém água e o outro tem álcool. 
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2 - AS TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA 
 
A matéria pode passar por diversas transformações. Essas transformações podem ser físicas ou 
químicas.  
> Alterações físicas caracterizam-se por não ocorrer mudanças na identidade das substâncias que 
compõem a matéria. Elas estão relacionadas as mudanças na forma, com alterações na organização 
das sua moléculas. 
> Alterações químicas envolvem mudanças nas substâncias que compõem a matéria. Neste tipo de 
transformação, algumas substâncias podem ser transformadas em outras. Exemplo: quando 
deixamos um objeto de ferro exposto ao ar livre, sem proteção, o gás oxigênio existente no ar pode 
reagir com o ferro, fazendo surgir uma nova substância: a __ __ __ __ __ __ __ __ (óxido de ferro). 

 

 

OS ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA  
Observe a história: 

Responda:  
1) Quais foram as transformações que 
ocorreram na água no decorrer da história? 
 
 
2) Na sua opinião, em cada uma dessas 
transformações houve mudança na 
composição da matéria (água)?  
 
 
3) Que tipo de energia contribuiu para a 
ocorrência dessas transformações? 
 
 
4) Para onde foi a água no último quadrinho? 
 
 
 
 
 

A matéria pode ser encontrada em três estados físicos: SÓLIDO, LÍQUIDO e GASOSO.  
****Isso já mudou... hoje encontramos o 4º estado físico da matéria: PLASMA 
 
Veja a ilustração, aqui podemos observar as moléculas em cada estado físico;  

 
 
 
VAMOS ESTUDAR OS TRÊS PRINCIPAIS: SÓLIDO, LÍQUIDO E GASOSO, OK! 
 
 

ENERGIA 
Nem tudo que podemos perceber em um ambiente é considerado matéria. No ambiente, além dos 
componentes já estudados, podemos notar a presença da luz solar, por exemplo. Percebemos a luz 
solar porque ela aquece e ilumina os ambientes, certo?! Essas duas formas nas quais percebemos a 
luz solar (aquecimento e iluminação) são exemplos de energia provenientes do sol. 
Geralmente, quando ouvimos falar em energia lembramos-nos da energia elétrica. No entanto, existem 
diversas formas de energia, como a térmica e a mecânica. Veremos melhor esse assunto mais adiante, 
ok! 
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ESTADO SÓLIDO:  
Um corpo em estado sólido caracteriza-se, por possuir forma própria e volume constante, ou seja, os 
átomos ou as moléculas encontram-se muito próximas entre si. Entre outras características, podemos 
destacar a dureza (à resistência, à pressão e ao risco), a elasticidade (flexibilidade, deforma-se 
quando lhe é aplicada uma força e depois volta a forma original quando a força é cessada), a 
ductibilidade (facilidade que o sólido apresenta de ser moldado em fios). Exemplo: uma rocha, uma 
pedra de gelo, uma borracha. 
 
ESTADO LÍQUIDO 
Um corpo em estado líquido caracteriza-se por adquirir o formato do recipiente que o contém e por ter 
volume constante. No estado líquido, os átomos ou as moléculas encontram-se mais afastadas umas 
das outras. Exemplo: água, suco, creme dental. 
 
ESTADO GASOSO 
No estado gasoso a matéria não tem forma definida, quando colocada em qualquer recipiente ela 
tende a ocupar todo o seu volume adquirindo o formato dele. Os gases possuem alta 
compressibilitade, ou seja, podemos comprimi-los reduzindo seu volume. Neste estado físico as 
moléculas estão muito afastadas, portanto, os gases possuem forma e volume variáveis. Exemplo: ar, 
gás butano (gás de cozinha), neblina.  
 

No quadro abaixo podemos observar as propriedades moleculares em cada estado físico: 

 
 PROPRIEDADES DAS MOLÉCULAS (PARTÍCULAS) 

ESTADO PROXIMIDADE ENERGIA MOVIMENTO VOLUME FORMA 

SÓLIDO PERTO BAIXA VIBRACIONAL DEFINIDO DEFINIDA 

LÍQUIDO PERTO MODERADA ROTACIONAL DEFINIDO DEFINIDA 

GASOSO AFASTADA ALTA TRANSLACIONAL INDEFINIDO INDEFINIDA 

 
CURIOSIDADE: 
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MUDANÇAS DE ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA  
*quando a matéria passa de um estado físico para outro. 
 
Podemos alterar o estado físico de uma matéria modificando (alterando) a temperatura e a 
pressão. 
Exemplo: o gelo (estado sólido) que está no congelador, quando o retiramos do congelador e 
deixamos em cima da mesa em temperatura ambiente (mais baixa que o congelador), ele começa a 
derreter, passando para outro estado físico, o líquido. Essa mudança de estado físico (gelo => água) 
foi possível porque aumentamos a temperatura, que chamamos de neste caso de fusão. 
 
O diagrama abaixo apresenta as mudanças dos estados físicos da matéria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUSÃO: passagem do estado sólido para o estado líquido, com aumento da temperatura ou 
diminuição de pressão. Ocorre a uma determinada temperatura (ponto de fusão / PF), que 
permanece constante durante o processo. Com o aumento da pressão, o ponto de fusão fica mais 
alto. Ex.: gelo (- 0ºC) ponto de fusão (PF) é de 0ºC.  
 
SOLIDIFICAÇÃO: passagem do estado líquido para o estado sólido, com aumento de pressão ou 
diminuição da temperatura. Ocorre a uma determinada temperatura (ponto de solidificação / PS), 
que permanece constante. Ex.: a água vai solidificar (gelo) quando chegar a temperatura de 0ºC (PS). 
  
VAPORIZAÇÃO: passagem do estado líquido para o estado gasoso, com aumento de temperatura 
ou diminuição de pressão. A vaporização pode ocorrer de três formas diferentes: evaporação, 
ebulição e calefação. 
*ponto de ebulição / PE: é a temperatura em que ocorre a ebulição (constante durante o processo). 
Ex.: água evapora (gasosa) à temperatura de 100ºC (ao nível do mar). PE aumenta conforme 
aumentado a pressão. 
 
CONDENSAÇÃO: passagem do estado gasoso para o estado líquido.  
Ex.: gostas de água no copo do lado de fora (suor), nevoeiro, neblina. 
 
SUBLIMAÇÂO: passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso e vice-versa. Ex.: 

gelo seco, naftalina. 
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HORA DO EXERCÍCIO!    
 
 

01) Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir, a 1 atm de pressão: 

Substância PF (°C) PE (°C) 

Cloro – 101,0 – 34,6 

Flúor – 219,6 – 188,1 

Bromo – 7,2 58,8 

Mercúrio – 38,8 356,6 

Iodo 113,5 184 

A 50°C, encontram-se no estado líquido:  
a) cloro e flúor.  

b) cloro e iodo.  

c) flúor e bromo.  

d) bromo e mercúrio.  

e) mercúrio e iodo.  
 
02) Como se chama a mudança do estado líquido para sólido?  
a) solidificação.  

b) transformação.  

c) vaporização.  

d) sublimação.  

e) passagem.  
 
03) Dada a tabela, em relação à fase de agregação das substâncias (pressão = 1 atm), a alternativa 
correta é: 

Substância Fusão / °C Ebulição / °C 

I – 218 – 183 

II – 63 61 

III 41 182 

IV 801 1473 

V 1535 2885 

a) I é líquido a 30°.  

b) II é gasoso a 25°C.  

c) III é sólido a 25°C.  

d) IV é líquido a 480°C.  

e) V é gasoso a 2400°C.  
 
04) Evaporação, calefação e ebulição são exemplos de:  
a) passagem do estado líquido para o de vapor  

b) passagem do estado sólido para o de vapor  

c) transformações que não dependem da substância e da temperatura do sistema  

d) obtenção de substâncias puras  

e) passagem do estado sólido para o vapor, diretamente, sem passar pelo estado líquido.  
 
05) Durante a mudança de estado físico de uma substância pura a:  
a) temperatura varia uniformemente.  

b) temperatura será constante se variar à pressão.  

c) temperatura depende da fonte de calor.  

d) temperatura se mantém constante, à pressão constante.  

e) temperatura varia, independente de outros fatores.  
 
06) Na ebulição da água, verifica-se o desprendimento de bolhas de:  
a) vapor d’água.  
b) gás oxigênio.  
c) gás hidrogênio.  
d) ar.  
e) mistura de gás oxigênio e gás hidrogênio. 
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07) Observe os fatos abaixo:  
I) Uma pedra de naftalina deixada no armário.  

II) Uma vasilha com água deixada no freezer.  

III) Uma vasilha com água deixada no sol.  

IV) O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido.  
 
Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos:  
a) I. Sublimação; II. Solidificação; III. Evaporação; IV. Fusão.  

b) I. Sublimação; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação.  

c) I. Fusão; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação.  

d) I. Evaporação; II. Solidificação; III. Fusão; IV. Sublimação.  

e) I. Evaporação; II. Sublimação; III. Fusão; IV. Solidificação.  
 
________________________________________________________________________________ 

 
EXPERIÊNCIA: INFLUÊNCIA DA DIFERENÇA DE PRESSÃO ENTRE DOIS MEIOS  
 

OBJETIVO: Mostrar a influência da diferença de pressão entre dois meios gasosos.  
MATERIAL:  
Copo; 
Vela; 
Água; 
Corante; 
Tampa de margarina.  
 
MODO DE FAZER:  
a) Colocar na tampa de margarina uma vela acesa e por água até o seu nível máximo.  

b) Colocar um copo, emborcado, sobre a vela e observar.  

 
 
Perguntas:  
O que ocorre com a chama da vela?  
 
1) O que ocorre com o nível da água dentro e fora do copo?  

2) Porque a tampa de “margarina” ficou deformada?  

3) Porque ao levantarmos o copo a tampa de margarina não se solta do copo?  
 
Porque que a água entrou no copo depois que a vela apagou? Porque esperar os três segundos 
antes de cobrir o copo? O que isto tem a ver com o experimento? 
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3 - SUBSTÂNCIAS PURAS E MISTURAS  
Os rótulos dos produtos alimentícios industrializados deve apresentar os ingredientes 
que foram utilizados na sua fabricação. 

A matéria pode ser constítuida por uma 
substância ou por um conjunto de diferentes 
substâncias. Os produtos alimentícios 
industrializados, por exemplo, são 
constituídos por diversas substâncias 

misturadas, cada uma com funções específicas, como dar cor, sabor, conservar, entre 
outras. As substâncias que compõem a matéria podem ser de dois tipos: substâncias 
puras  ou  misturas. 

 
SUBSTÂNCIAS PURAS:  
São substâncias constituídas por apenas um tipo de 
molécula e que apresentam um conjunto de 
propriedades definidas.  
Ex.: água, uma porção de água pura é formada por 
moléculas iguais (hidrogênio e oxigênio). 
As substâncias puras raramente são encontradas na natureza. Elas geralmente encontram-se 
associadas a outras substâncias. A água potável que ingerimos, por exemplo, não é uma sibstância 
pura, pois possui diversos sais minerais dissolvidos. 
As substâncias puras podem se dividir em dois tipos: simples ou compostas. 
Substâncias puras simples são aquelas constítuidas pela combinação de átomos de apenas um 
tipo de elemento químico. Ex.: gás Hélio, sua fórmula química é He. 
Substâncias puras compostas são aquelas constítuidas de átomos de dois ou mais tipos de 
elementos químicos, combinados em uma relação definida. Ex.: cloreto de sódio puro, sua fórmula 
química é NaCl. 
 
MISTURAS:   
Uma mistura caracteriza-se por ser composta de duas ou mais substâncias fisicamente misturadas. 
Durante o preparo de um soro caseiro, por exemplo, podemos perceber que o sal, o açúcar e a água 
são misturados fisicamente. 
Em alguns tipos de misturas, podemos identificar visualmente as diferentes substâncias que as 
compõem. No entando, existem misturas nos quais não conseguimos identificar visualmente as 
substâncias que compõem. De acordo com a possibilidade de identificação visual, as misturas podem 
ser classificadas em heterogêneas e  homogêneas. 
Misturas heterogêneas caracterizam-se pelo fato de, geralmente, 
conseguirmos identificar visualmente as substâncias que as compõem, 
neste tipo de mistura, podemos encontrar porções com diferentes 
características e composição química. Cada uma das camadas de uma 
mistura heterogênea é chamada de fase. 
Misturas homogêneas caracterizam-se por não apresentarem uma subdivisão visível, constituindo 
uma única fase que apresenta as mesmas propriedades e composição química em todo seu volume. 
Esse tipo de mistura é conhecida como  solução.  
Ex.: Quando misturamos água e sal refinado, obtemos uma solução.  
Em uma solução, a substância dissolvida é chamada de soluto  e a substância que dissolve o soluto 
é chamada solvente. 
*A quantidade de soluto em relação à de solvente é conhecida como concentração da solução. 
Dependendo de sua concentração, uma mistura homogênea pode ser classificada em insaturada, 
saturada ou supersaturada. 
 
SEPARANDO OS COMPONENTES DE UMA 
MISTURA  
Como já vimos, na natureza as substâncias são, 
em geral, encontradas misturadas umas às 
outras. Portanto, para obter as substâncias 
puras é necessário separá-las. Podemos usar 
vários processos para separar os componentes 
de uma mistura:  

 
Para pesquisar: métodos de 
separação das misturas.  
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 4 – ESTRUTURA DA MATÉRIA - ÁTOMO  
 
Descobrir qual seria a contituição de matéria representou um grande desafio para os filósofos e 
estudiosos da natureza desde a Antiguidade. Na Grécia Antiga, por volta de 450 a.C., os filósofos 
Leucipo e Demócrito elaboraram uma teoria que afirmava que se todos os compostos fossem 
divididos infinitamente, em um determinado momento não se poderia dividir mais a matéria, pois tudo 
seria composto de minúsculas partículas indivisíveis. Eles deram a essas partículas o nome de 
átomo (do grego, a: não; tomo: divisível).  
Com a evolução da ciência e o uso de experimentos, os cientistas começaram a determinar certas 
leis relacionadas a alguns fenômenos que ajudaram a desenvolver melhor esse conceito.  
A seguir estão listadas as teorias mais estudadas: 
 
1º) Modelo atômico de Dalton (“modelo da bola de bilhar”) 
 
O primeiro cientista que retomou essa teoria de Demócrito e 
Leucipo foi John Dalton (1766-1844), no ano de 1803. Baseado 
em experiências e nas leis ponderais de Proust (Lei das 
proporções constantes) e de Lavoisier (Lei de conservação das 
massas), ele formulou o primeiro modelo atômico, que dizia 
sucintamente o seguinte: 
“Toda matéria é formada por átomos, que são partículas 
maciças, esféricas e indivisíveis, e um átomo de um 
elemento se diferencia do outro somente pela mudança nos 
tamanhos e nas massas.” 
_________________________________________________________________________________ 
 
2º) Modelo atômico de Thomson (“modelo do pudim de uvas passas”) 
 
Com o estudo das características elétricas da matéria, J.J.Thomson 
(1856-1940) realizou em 1887 um experimento com um feixe de 
raios catódicos e descobriu partículas negativas que eram atraídas 
pelo polo positivo de um campo elétrico externo. 
Dessa forma, ele concluiu que o átomo deveria conter uma 
partícula subatômica negativa, denominada de elétron. Assim, caiu 
por terra a teoria de Dalton de que o átomo seria indivisível. Seu 
modelo atômico foi o seguinte: 
“O átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, 
incrustada de elétrons (negativos), de modo que sua carga 
elétrica total é nula”. 
_____________________________________________________ 
 
3º) Modelo atômico de Rutherford (“modelo do sistema solar - planetário”) 
 
Com a descoberta da radioatividade, as pesquisas sobre a 
constituição da matéria puderam ser mais exploradas. Enerst 
Rutherford (1871-1937) realizou em 1911 um experimento 
com partículas alfa (α), no qual tentou verificar se os átomos 
realmente eram maciços. Ao final do experimento, os 
resultados obtidos mostraram que o átomo contém imensos 
espaços vazios e um núcleo positivo, onde ficavam os 
prótons (partículas subatômicas positivas). Portanto, o 
modelo de Rutherford é enunciado assim: 
“O átomo é constituído de duas regiões distintas: um 
núcleo ou região central que contém praticamente toda a 
massa do átomo e apresenta carga positiva; e uma 
eletrosfera, isto é, uma região ao redor do núcleo, onde 
os elétrons giram em órbitas circulares”. 
 
Com a descoberta da terceira partícula subatômica, o modelo de Rutherford passou a incluir os 
nêutrons (partículas sem carga elétrica) no núcleo. 
 
 

Cientista John Dalton e seu modelo atômico 

Cientista J.J.Thomson e seu modelo atômico 

Cientista Ernest Rutherford e seu modelo atômico 
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4º) Modelo atômico de Rutherford-Böhr 
 
Se o átomo fosse como Rutherford propunha, os 
elétrons adquiririam um movimento em espiral e 
colidiriam com as partículas positivas do núcleo, 
além disso, eles perderiam energia em forma de 
radiação. Assim, em 1913 foi criado um novo modelo 
atômico pelo Químico Niels Böhr (1885-1962), que, 
apesar de revolucionário, mantinha as principais 
características do modelo de Rutherford. De maneira 
que este modelo passou a ser chamado de modelo 
atômico de Rutherford-Böhr e enunciava: 
“O átomo pode ser representado de forma que as 
órbitas permitidas para os elétrons tenham relação 
com os diferentes níveis de energia e, ainda, com 
as respectivas raias presentes no espectro 
característico de cada elemento químico.” 
 
Desse modo, cada órbita circular permitida para os elétrons possuem energias diferentes, constantes 
e determinadas; sendo denominadas de níveis de energia. 
__________________________________________________________________________ 

 
 
HORA DO EXERCÍCIO! 

 
 

01) Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs:  
A. Dalton  
B. Thomson  
C. Rutherford  
(   ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”.  
(   ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar.  
(   ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao “Sistema solar”.  
 
02) O átomo de Rutherford (1911) foi comparado ao sistema planetário (o núcleo atômico representa 
o sol e a eletrosfera, os planetas). A Eletrosfera é a região do átomo que:  
A) contém as partículas de carga elétrica negativa.  
B) contém as partículas de carga elétrica positiva.  
C) contém nêutrons.  
D) contém prótons e nêutrons.  
 
03) Relacione os nomes dos cientistas e filósofos apresentados na coluna à esquerda com suas 
descobertas na coluna à direita:  
A) Demócrito   (   ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar.  
B) Thomson   (   ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”.  
C) Rutherford  (   ) Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo.  
D) Dalton   (   ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao Sistema Solar.  
 
04) Observe as imagens dos átomos representados pelas ilustrações a seguir; indique 
respectivamente, que modelos atômicos representam as imagens:  

 
A) Rutherford e Thomson.  
B) Thomson e Rutherford.  
C) Dalton e Thomson.  
D) Thomson e Dalton. 
 
 

 
 
 
 
 

Cientista Niels Böhr com seu modelo atômico, que 
aperfeiçoou o modelo de Rutherford 

http://2.bp.blogspot.com/-rSDGZSt3bYY/VSlBHU6620I/AAAAAAAABrA/_agk16Wto_E/s1600/modelo.png
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 MATÉRIA => MOLÉCULAS => ÁTOMOS => PARTÍCULAS SUBATÔMICAS   
 
Toda matéria é constituída por partículas minúsculas chamadas átomos.  
Os átomos apresentam duas partes fundamentais: o Núcleo e a Eletrosfera. 
As partículas que constituem os átomos são: Prótons, Nêutrons e Elétrons. 
No núcleo (centro) do átomo são encontrados os nêutrons e prótons; enquanto que 
na eletrosfera são encontrados os elétrons. 
Estudos , permitem determinar características físicas das partículas atômicas, tais 
como carga elétrica relativa e massa relativa, que podemos observar na tabela: 

 
*A massa do elétron é desprezível, e 
não podemos afirmar que o mesmo 
não tem massa. O elétron tem uma 
massa que é, aproximadamente, 1836 
vezes menor que a massa do próton. 

 
Os átomos reúnem-se em grupos denominados moléculas.  
 
No caso da substância água, as moléculas são formadas por dois átomos do 
elemento químico hidrogênio (H) e um átomo do elemento químico oxigênio (O) 

>>>>>  H2O   (molécula da água). 
 
            Importante!!!! Vamos rever: 

Prótons: carga elétrica positiva + e massa igual a 1; 
Nêutrons: não carga elétrica 0 e massa igual a 1; 
Elétrons: carga elétrica negativa - e massa deprezível.  
 
No átomo em equilíbrio ou NEUTRO, o número de 
prótons tem que ser igual ao número de elétrons; 
 
 

Responda:  
1 - Se um átomo de Carbono, na sua neutralidade (neutro), possuem 6 prótons no seu núcleo, 
quantos elétrons ele deverá ter na eletrosfera? 

 
2 - Em relação ao átomo, é correto afirmar que:  
a) os prótons e elétrons fazem parte da eletrosfera.  
b) a eletrosfera possui partículas de carga elétrica positiva.  
c) o núcleo do átomo é composto por prótons e nêutrons.  
d) na eletrosfera encontramos os nêutrons. 

 
5 – OS ELEMENTOS QUÍMICOS >>>> Hora de pegar sua Tabela periódica! 
 
Na natureza e também desenvolvidos em laboratório foram descritos 115 átomos diferentes que 
constituem os elementos químicos. 
Cada elemento é identificado por um nome, um símbolo e um número atômico. 
O nome tem origem nas línguas latina ou grega. O símbolo é a primeira letra ou duas letras do nome 
(sempre com letra maiúscula, se for duas letras a primeira será maiúscula).  
Alguns símbolos são escritos com letras que não possuem correspondência em língua portuguesa. 
Isso acontece porque os símbolos têm como referência, os nomes dos elementos em latim, exemplo 
a prata (Argentum), o ouro (aurum), o chumbo (plumbum). É uma linguagem universal, assim os 
elementos e símbolos serão conhecidos igualmente em qualquer  parte do mundo. 
 
Agora pegue sua Tabela Periódica e responda: 
 

Nome do 
elemento 

Oxigênio Ouro Prata Cloro Carbono Ferro Sódio 

Símbolo do 
elemento 

      
 

 
 

PARTÍCULA 
MASSA 

RELATIVA 
CARGA 

RELATIVA 

ELÉTRON 1/1836* - 1 

PRÓTON 1 + 1 

NÊUTRON 1 0 Átomo do Carbono (C) 

Átomo 

Núcleo 

Prótons  

( + ) 

Nêutons  

( 0 ) 

Eletrosfera 
Elétrons  

( - ) 
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NÚMERO ATÔMICO ( Z ) 
 
O número atômico ( Z ) é a identificação do elemento químico, ou seja, cada elemento possui o seu, 
que é diferente de todos os outros. 
O número atômico é representado pela letra “ Z ” e são identificados pelo número de prótons que o 
átomo possui no seu núcleo, ou seja, o nº atômico ( Z ) é igual ao nº de prótons ( p ). 
Representamos o próton com a letra “ p ”.  
Z =nº atômico 
p = nº prótons 
E como já falamos antes: um átomo neutro o nº de prótons ( p ) é igual ao nº de elétrons ( e ). .  
p = nº prótons 
e = nº elétrons 
 
NÚMERO DE MASSA ATÔMICA ( A )  
 
Outra grandeza muito importante nos átomos é o seu número de massa ( A ), que corresponde à 
soma do número de prótons ( Z ou p ) com o n.º de nêutrons ( n ).  
A = nº massa     n = nº nêutrons 
Z = nº atômico 
Com esta mesma expressão podemos, também calcular o n.º atômico e o n.º de nêutrons do 
átomo.  
A = nº massa                e 
Z = nº atômico 
n = nº nêutrons 
 
Exemplo: O elemento químico Oxigênio (O), possui o nº atômico (Z) igual a 6. 
a) Quantos prótons o oxigênio possui no seu núcleo? _________________ 
b) Quantos elétrons o oxigênio possui na sua eletrosfera? _____________ 
c) Calcule a sua massa atômica ( A )? _______________             
 
Vamos praticar! 
01) Complete:  
a) Prótons são partículas que possuem massa igual a ________________________. 
b) Um elemento apresenta Z = 11. Isso significa que esse elemento tem _________ prótons. 
c) Um átomo isolado com Z = 10 e A = 22, apresentam nº de prótons __________ e nº nêutrons. 
d) Um átomo com 15 prótons e 17 nêutrons possui Z = _________ e A = _________. 
e) Um elemento químico é representado pelo seu ________________________, que é identificado 
pelo seu nº de ________________ e pode apresentar nº diferente de _________________________. 
 
02) Observe o esquema: 

Complete: 
 
O átomo, representado na figura, possui __________ prótons, _________ 
nêutrons e _________ elétrons.  
Então seu nº atômico (Z) é ________.  
O nº de massa atômica (A) é __________, porque é a soma do seu nº de 
_____________ e nº de _______________.  
 

___________________________________________________________ 
NOTAÇÃO GERAL DO ELEMENTO QUÍMICO  
 
É comum usarmos uma notação geral para representá-lo. Nesta notação encontraremos, além do 
símbolo, o n.º atômico (Z) e o n.º de massa (A).  

 
E = elemento químico  
Z = nº atômico  
A = nº massa atômica   
*nº da massa poderá ficar no lado superior esquerdo do símbolo. 
 

Exemplo: 80Hg201
  

Isto indica que o átomo de Mercúrio (Hg) possui nº de massa 201, nº atômico 80, possui ainda 80 
prótons, 80 elétrons e 121 nêutrons. 

Z = p 

p  =  e 

A  =  Z + n 

Z  =  A - n n  =  A - Z 
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HORA DO EXERCÍCIO! 
 
 

01) Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico?  
a) Número de massa  
b) Número de prótons  
c) Número de nêutrons  
d) Energia de ionização  
e) Diferença entre o número de prótons e de nêutrons  
 
02) O número atômico de um determinado átomo é conhecido. Para se determinar o seu número de 
massa, é preciso conhecer-se também o número de:  
a) nêutrons.  

b) oxidação.  

c) prótons.  

d) Avogadro.  

e) elétrons.  
 
03) Um átomo que possui 20 prótons, 22 nêutrons e 20 elétrons apresenta, respectivamente, número 
atômico e número de massa iguais a:  
a) 20 e 20.  

b) 20 e 22.  

c) 22 e 20.  

d) 20 e 42.  

e) 42 e 20.  
 
04) Um átomo de certo elemento químico tem número de massa igual a 144 e número atômico 70. 
Podemos afirmar que o número de nêutrons que encontraremos em seu núcleo é:  
a) 70.  

b) 74.  

c) 144.  

d) 210.  

e) 284.  
 
05) (UERJ) Um sistema é formado por partículas que apresentam composição atômica: 10 prótons, 
10 elétrons e 11 nêutrons. A ele foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será 
quimicamente puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica:  
a) 21 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons.  

b) 20 prótons, 20 elétrons e 22 nêutrons.  

c) 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons.  

d) 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons.  

e) 11 prótons, 11 elétrons e 11 nêutrons.  
 
06) Os símbolos dos elementos químicos flúor, prata, ferro, fósforo e magnésio são, respectivamente:  
a) F, P, Pr, K e Hg.  

b) Fr, Ag, F, Po e Mo.  

c) F, Ag, Fe, P e Mg.  

d) Fe, Pt, Fm, F e Mg.  

e) F, Pr, Fe, P e Mn.  
 
07) A substância de uso cotidiano “soda cáustica” é representada pela fórmula NaOH. Os elementos 
constituintes deste composto são:  
a) potássio, oxigênio e hidrogênio.  

b) prata, ósmio e hélio.  

c) sódio, oxigênio e hidrogênio.  

d) ouro, oxigênio e hidrogênio.  

e) sódio, ozônio e hidrogênio.  
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08) Com relação às características do átomo e ao conceito de elemento químico, assinale a 
afirmação correta:  
a) Um elemento químico é caracterizado pelo número de massa.  

b) Os átomos de um mesmo elemento químico obrigatoriamente devem apresentar o mesmo número 
de nêutrons.  

c) Na eletrosfera, região que determina a massa do átomo, encontram-se os elétrons.  

d) O número de massa é a soma do número de prótons com o número de elétrons.  

e) Um elemento químico é constituído de átomos de mesma carga nuclear.  
  
09) Um elemento químico é caracterizado pelo(a) ...  
I) número atômico.  
II) carga nuclear.  
III) número de nêutrons.  
IV) número de massa.  
V) símbolo.  
 
Estão corretos os itens:  
a) I, II e IV.  
b) I, II e V.  
c) I, II, IV e V.  
d) III, IV e V.  
e) I, II, III, IV e V.  
 
10)(CEFET-SP) Um átomo genérico X apresenta a seguinte estrutura: 

 
 
 
 

O número de massa (A) deste átomo é igual a:  
a) 13.   b) 14. c) 26.  d) 27.  e) 40.  

 
11) Preencha os espaços que estão faltando nas tabelas: 

Nome do 
elemento 

Símbolo do 
elemento 

 Nome do 
elemento 

Símbolo do 
elemento 

Hidrogênio  Actínio   

Iodo  Platina   

Vanádio  Astato   

Nitrogênio  Neônio   

 B Argônio   

 F Criptônio   

 C Xenônio   

 O Radônio   

 Se Zinco   

 He Cobalto   

 Li Níquel   

 Be  Na 

 Mn  K 

 In  Sn 

 Fe  Pb 

 Ca  P 

 Ba Ouro   

 Ra Prata   

 Na Mercúrio   

 Si Enxofre   

 Cs Cobre   

 Mg Germânio   

Tório   Polônio   

Cloro   

Bromo   

 Bi 

Telúrio   

Prótons  13  

Nêutrons  14  

Elétrons  13  
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6 - ÁTOMOS E ÍONS 
 
Em determinadas situações, os átomos podem ganhar ou perder elétrons. Quando o átomo deixa de 
ser neutro e passa a adquirir uma carga elétrica, transformando-se em um íon. 
Um átomo eletricamente neutro perde elétrons da eletrosfera, passa a apresentar nº de prótons 
maior que o nº de elétrons, ou seja, excesso de carga positiva. Assim, transforma-se em um íon 
positivo (cátion). 
Por outro lado, quando um átomo ganha elétrons na eletrosfera, passa a apresentar uma quantidade 
de elétrons maior que o nº de próton, ou seja, passa a ser carga negativa. Assim, transforma-se em 
um íon negativo (ânion). 
 

ÍON POSITIVO ( + )         CÁTION 

ÍON NEGATIVO ( - )         ÂNION 
 
Vejamos os exemplos: 

ÍON CÁTION  

 
 

ÍON ÂNION 

 
Outros exemplos: 

Fe 
3+ é um cátion e o átomo de ferro perdeu 3 elétrons para produzi-lo  

O 
2– é um ânion e o átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons para produzi-lo. 

 
Vamos praticar! 
01) O nome que se dá ao íon carregado negativamente:  
a) cátion. b) próton.  c) elétron.  d) ânion.  e) neutro.  

 

02) Quando se compara o átomo neutro do enxofre com o íon sulfeto ( S 2– 
), verifica-se que o 

segundo possui:  
a) um elétron a mais e mesmo número de nêutrons.  

b) dois nêutrons a mais e mesmo número de elétrons.  

c) um elétron a mais e mesmo número de prótons.  

d) dois elétrons a mais e mesmo número de prótons.  

e) dois prótons a mais e mesmo número de elétrons.  
 

04) A espécie química Pb 
2+ apresenta 127 nêutrons. Pode-se afirmar que o número total de 

partículas no seu núcleo é:        Dado: 82Pb  
a) 205  b) 206  c) 207  d) 208  e) 209 



APOSTILA DE CIÊNCIAS – 9º ANO – Prof.ª LUANA CASSEL 
 

22 
 

SEMELHANÇAS ATÔMICAS 

 

Comparando-se dois ou mais átomos, podemos observar algumas semelhanças entre eles (nº de 
prótons, nº de nêutrons, nº de massa e nº atômico). A depender da semelhança, teremos para esta 
relação uma denominação especial, chamada de semelhança atômica. 

Já estudamos que o nº de prótons é que identifica os átomos de um elemento químico. 

Na natureza encontramos átomos de um mesmo elemento com diferentes nº de massa. Nesse caso, 
a diferença nas massas atômicas é consequência de diferentes nº de nêutrons. 

 

ISÓTOPOS: Átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, apresentam o mesmo nº atômico 
(Z), ou seja, mesmo nº de prótons (p) e diferentes nº de massa (A). 

Ex.: Carbono (C) apresenta vários isótopos diferentes. 

Símbolo do 
elemento 

Nº de prótons 
(Z = p) 

Nº de nêutrons 
(n) 

Nº de massa 
atômica (A) 

11 
C 6 5 11 

12 
C 6 6 12 

13 
C 6 7 13 

14 
C 6 8 14 

Para todos os Carbonos o nº de prótons (p) é idêntico, porém, o nº de nêutrons (n) e, 
consequentemente, o nº de massa atômica (A) são diferentes. 

O nº de elétrons de todos os carbonos é igual ao nº de prótons. 

  

  

  

 

ISÓBAROS: Átomos que possuem o mesmo nº de massa atômica (A), no entanto o nº atômico 
(Z) é diferente, assim como o nº de nêutrons. 

Ex.: Os elementos Cálcio (Ca) e Argônio (Ar) são átomos isóbaros. Observe:  

Símbolo do 
elemento 

Nº de prótons 
(Z = p) 

Nº de nêutrons 
(n) 

Nº de massa 
atômica (A) 

20 Ar 
40 

 20 20 40 

18 Ca 
40

 18 22 40 

Para o Argônio (Ar) e o Cálcio (Ca), o nº de massa atômica (A) é idêntico. Porém, o nº de nêutrons (n) 
e, consequentemente, o nº atômico (Z) são diferentes. 

 

 

 
 
 
ISÓTONOS: Átomos que possuem o mesmo nº de nêutrons, mas diferentes nº atômicos (Z) e de 
massa atômica (A), por pertencerem a elementos químicos distintos. 
Ex.: Magnésio (Mg) e Silício (Si) são átomos isótonos. 

Símbolo do 
elemento 

Nº de prótons 
(Z = p) 

Nº de nêutrons 
(n) 

Nº de massa 
atômica (A) 

12 Mg 
26 

 12 14 26 

14 Si 
28

 14 14 28 

Para o Magnésio (Mg) e o Silício (Si), o nº de nêutrons (n) é idêntico. Porém, o nº de massa atômica 
(A), e o nº atômico (Z) são diferentes. Assim, o Magnésio e o Silício possuem propriedades químicas 
diferentes, pois não pertencem a elementos químicos iguais. 
 
 
 
 
 
RESUMINDO A SEMELHANÇA ATÔMICA 

ISÓTOPOS ISÓBAROS ISÓTONOS 

= Z / p ≠ Z / p ≠ Z / p 

≠ A = A ≠ A 

  = n 

ISÓTOPOS: mesmo nº atômico, massa diferente! 
= Z / p 

≠ A 

ISÓBAROS: mesmo nº massa e nº atômico, nº nêutrons diferentes! 
= A 

≠ Z / p  
≠ n 

ISÓTÓNOS: mesmo nº nêutrons e nº atômico, nº massa diferentes! 
= n 

≠ Z / p  
≠ A 
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HORA DO EXERCÍCIO! 
 

01) Isótopos são átomos:  

a) do mesmo elemento, com números de massa iguais.  

b) de elementos diferentes, com números de massa iguais.  

c) do mesmo elemento, com números atômicos diferentes.  

d) do mesmo elemento, com números de massa diferentes.  

e) de mesmo número de massa e diferentes números de elétrons.  
 
02) Um átomo possui 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons. Qual dos seguintes átomos é seu 
isótopo?  
a) 18 A 

41
  

 b) 19 B 
40

    
 c) 18 C 

38
   

 d) 39 D 
58

   
 e) 20 E 

39
.  

 

03) Um átomo do elemento químico X é isótopo de 20A
41

 e possui mesmo número de massa que o 

22B
44

. Com base nessas informações, podemos concluir que o átomo do elemento X possui:  

a) 22 prótons.  

b) 24 nêutrons.  

c) 20 nêutrons.  

d) número de massa igual a 61.  

e) número de massa igual a 41.  
 
04) A tabela abaixo apresenta o número de prótons e nêutrons dos átomos A, B, C e D. 

Átomo Prótons Nêutrons 

A 17 18 

B 16 19 

C 17 19 

D 18 22 

O átomo isótopo de “A” e o átomo de mesmo número de massa de “A” são, respectivamente:  
a) C e B.   

b) C e D.  

c) B e C.  

d) D e B.  

e) B e D.  

 
05) As espécies químicas 

 
representam átomos ISÓTOPOS. O valor de “x” é:  
a) 5.   b) 10.   c) 15.  d) 20.  e) 25.  

 
06) Num exercício escolar, um professor pediu a seus alunos que imaginassem um átomo que 
tivesse o número atômico igual ao seu número de chamada e o número de nêutrons 2 unidades a 
mais que o número de prótons. O aluno de número 15 esqueceu de somar 2 para obter o número de 
nêutrons e, conseqüentemente, dois alunos imaginaram átomos isóbaros. Isso ocorreu com os alunos 
de números de chamadas:  
a) 14 e 15.          

b) 13 e 15.  

c) 15 e 16.   

d) 12 e 15.  

e) 15 e 17.  
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7 - A ORGANIZAÇÃO NA ELETROSFERA  
 
Ruthenford =  os elétrons giram em torno do núcleo como planetas em torno do sol. 
Segundo modelo atômico de Borhr a eletrosfera esta dividida em níveis de energia ou camadas. 
São sete níveis de energia, numeradas de 1 a 7 ou por letras de K, L, M, N, O, P, Q. Essas 
camadas ficam ao redor do núcleo, sendo a camada K a mais próxima do núcleo. 

Bohr concluiu que cada nível de energia possui um 
número MÁXIMO de elétrons: 

 
 
 
 

De acordo com Bohr, na ativação de um átomo, por 
exemplo, com calor, o elétron absorve esse calor, e salta 
para níveis mais externos.  

A DISTRIBUIÇÃO DOS ELÉTRONS 
Para organizar os elétrons de um átomo nas camadas, devemos seguir algumas regras: 

 Preencher o nível K, depois o nível L, o nível M e assim por diante. 
 Nunca ultrapassar o nº máximo de elétrons em cada nível. 
  O último nível/camada de um átomo não pode ter mais que 8 elétrons. 

Exemplos: 

                     
 
Sequência completa de Z = 1 a Z = 10 

Elementos 
químicos 

Símbolos dos 
elementos 

Nº atômico 
(Z) 

Eletrosfera 

Nº elétrons 
Nível K 

Nº elétrons 
Nível L 

Hidrogênio H 1 1 - 

Hélio He 2 2 - 

Lítio Li 3 2 1 

Berílio Be 4 2 2 

Boro B 5 2 3 

Carbono C 6 2 4 

Nitrogênio N 7 2 5 

Oxigênio O 8 2 6 

Flúor F 9 2 7 

Neônio Ne 10 2 8 

 
Vamos Praticar! 
1) Quais as camadas aou níveis de energia se distribuem os elétrons na eletrosfera? 
 
2) Faça a distribuição dos elétrons nos níveis de energia para os átomos: 
a) 14Be 
 
b) 18Ar 
 
c) 17Cl 
 
3) Um átomo possui 13 prótons e 14 nêutrons, qual a distribuição eletrônica? 
 
4) Quantos elétrons existe na última camada dos átomos com Z = 16 e Z = 19 ? 
 

K L M N O P Q 

2 8 18 32 32 18 8 
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8 - CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS E A TABELA PERIÓDICA 
 
Quais são as informações que o casal está nos fornecendo? 
 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
Introdução à tabela periódica  
 
Big Bang: origem dos Elementos Químicos 
O Big Bang é o momento da explosão que deu origem ao Universo, entre 12 e 15 bilhões de anos 
atrás.  

 
 http://www.merck.com.br/tpie/bb_fr.htm 

Origem dos Elementos Químicos 
Os elementos químicos mais leves foram formados logo nos primeiros segundos após o Big Bang. Já 
os mais pesados, como o lítio, foram sintetizados nas estrelas.  
Durante os últimos estágios da evolução estelar, muitas estrelas queimaram e formaram o carbono 
(C), o oxigênio (O), o silício (Si), o enxofre (S) e o ferro (Fe). 
 
A história da tabela periódica 

 
Embora os elementos, tais como ouro (Au), prata (Ag), estanho (Sn), 
cobre (Cu), chumbo (Pb) e mercúrio (Hg) fossem conhecidos desde a 
antiguidade, a primeira descoberta científica de um elemento foi em 
1669, quando o alquimista Henning Brand descobriu o fósforo. 
Com o aumento do número de elementos descobertos, os cientistas 
iniciaram a investigação de modelos para reconhecer as propriedades e 
desenvolver esquemas de classificação. 
 

 
As primeiras tentativas 

 
A lista de elementos químicos, que tinham suas massas atômicas conhecidas, foi 
preparada por John Dalton no início do século XIX. Os elementos estavam 
ordenados em ordem crescente de massa atômica, cada um com suas propriedades 
e seus compostos. 
Os químicos, ao estudar essa lista, concluíram que ela não estava muito clara. Os 
elementos cloro, bromo e iodo, que tinham propriedades químicas semelhantes, 
tinham suas massas atômicas muito separadas. 

 

Em 1829, Johan Döbereiner teve a primeira ideia, com sucesso parcial, de 
agrupar os elementos em tríades (trio). Essas tríades também estavam 
separadas pelas massas atômicas, mas com propriedades químicas muito 
semelhantes. 

Estamos na “mesa periódica” 

http://www.merck.com.br/tpie/bb_fr.htm
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A tabela periódica de Mendeleyev  
 
Em 1869, Mendeleyev criou uma carta para cada um dos 63 elementos 
conhecidos. Cada carta continha o símbolo do elemento, a massa atômica 
e suas propriedades químicas e físicas. Colocando as cartas em uma 
mesa, organizou-as em ordem crescente de suas massas atômicas, 
agrupando-as em elementos de propriedades semelhantes. Formou-se 
então a tabela periódica. 
Em 1906, Mendeleyev recebeu o Prêmio Nobel por este trabalho. 
 
A descoberta do Número Atômico (Z) 

 
Em 1913, o cientista britânico Henry Moseley descobriu que o número de 
prótons no núcleo de um determinado átomo era sempre o mesmo. Quando os 
átomos foram arranjados de acordo com o aumento do número atômico (nº de 
prótons), os problemas existentes na tabela de Mendeleyev desapareceram. 
Devido ao trabalho de Moseley, a tabela periódica moderna está baseada no 
número atômico dos elementos. 
 
 

 
As últimas modificações 
 
A última maior troca na tabela periódica resultou do trabalho de Glenn 
Seaborg, na década de 50. Seaborg descobriu os elementos 
transurânicos. Reconfigurou a tabela periódica colocando a série dos 
actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. 
Em 1951, Seaborg recebeu o Prêmio Nobel em química pelo seu trabalho. 
O elemento 106 da tabela periódica é chamado seabórgio, em sua 
homenagem. 
 
Representações da tabela periódica 
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Tabela Periódica atualmente recomendada pela IUPAC 

 

Classificação dos Elementos Químicos 
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Classificação dos Elementos Químicos 
 
METAIS 

 A 25ºC todos os metais são sólidos, com exceção do mercúrio 
(Hg) que é um metal líquido; 

 Todos os metais são bons condutores de calor e eletricidade; 
 São maleáveis, podem ser transformados em lâminas; 
 São dúcteis, podem ser transformados em fios; 
 Possuem brilho metálico característico. 

 
NÃO METAIS (AMETAIS) 

 A 25º C geralmente se apresentam sólido ou gasoso; 
 O Bromo é o único não metal líquido; 
 São maus condutores elétricos, com exceção do grafite; 
 Não são maleáveis e dúcteis; 
 Não possuem brilho como os metais; 
 São quebradiços e opacos. 

 
GASES NOBRES 

 São no total 6 elementos e na característica mais importante é a 
estabilidade química; 

 São eles He, Ne, Ar, Xe, Kr, Rn 
 
ELEMENTOS ARTIFICIAIS 

 A partir de 1940, os cientistas começaram a produzir elementos que não existem na natureza. 
Isso foi possível, pelo bombardeamento entre átomos, com uso de aparelhos denominados 
aceleradores nucleares.  

 
ELEMENTOS RADIOATIVOS 

 A radioatividade é um fenômeno que ocorre no núcleo de alguns tipos de átomos. Esses 
átomos possuem núcleos instáveis, que podem emitir radiação de três tipos e com diferentes 
efeitos para o ser humano; 

 Radiação Alfa: partículas positivas, menos perigosas; 
 Radiação Beta: partículas negativas, muito energéticas e perigosas; 
 Radiação Gama: ondas de alta energia, extremamente nocivas (prejudiciais). 

As emissões radioativas, quando bem dosadas, são úteis na medicina, bioquímica e na indústria. 
_________________________________________________________________________ 

 
 
IMPORTANTE SABER! 
 

1 - São elementos líquidos: Mercúrio (Hg) e Bromo (Br); 
2 - São Gases: Hélio (He), Neônio (Ne), Argônio (Ar), Criptônio (Kr), Xenônio (Xe), Radônio (Rn), 
Cloro (Cl), Nitrogênio (N), Oxigênio (O), Flúor (F), Hidrogênio (H); 
3 - Os demais elementos são sólidos; 
4 - Chamam-se Cisurânicos os elementos artificiais de número atômico (Z) menor que 92 (urânio): 
Astato (At), Tecnécio (Tc), Promécio (Pm); 
5 - Chamam-se Transurânicos os elementos artificiais de número atômico (Z) maior que 92: são 
todos artificiais; 
6 - Elementos Radioativos: Do Bismuto (83Bi) em diante, todos os elementos conhecidos são 
naturalmente radioativos. 

__________________________________________________________________________ 
Vamos Praticar! 
  
01) Elementos químicos situados na última coluna da tabela periódica (figura abaixo), caracterizados 
pela presença de 2 ou 8 elétrons na última camada de suas eletrosferas e pela grande estabilidade 
química, são conhecidos como: 

a) alcalinos.  
b) alcalinos terrosos.  

c) calcogênios.  

d) halogênios.  

e) gases nobres.  
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02) Imagine que a tabela periódica seja o mapa de um continente, e que os elementos químicos 
constituam as diferentes regiões desse território. 
 

A respeito desse “mapa”, são feitas as seguintes 
afirmações:  
I. Os metais constituem a maior parte do território desse 
continente.  

II. As substâncias simples gasosas, não-metálicas, são 
encontradas no Nordeste e na costa leste desse continente.  

III. Percorrendo-se um meridiano (isto é, uma linha no 
sentido Norte-Sul), atravessam-se regiões cujos elementos 
químicos apresentam propriedades químicas semelhantes.  
 

Dessas afirmações,  
a) apenas I é correta.  

b) apenas I e II são corretas.  

c) apenas I e III são corretas.  

d) apenas II e III são corretas.  

e) I, II e III são corretas.  
 
03) Possuem brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade. Estas propriedades 
são dos:  
a) gases nobres.  

b) ametais.  

c) não metais.  

d) semimetais.  

e) metais.  
 
04) Nas condições ambientes os metais são sólidos, uma exceção é o:  
a) sódio.  

b) magnésio.  

c) ouro.  

d) mercúrio.  

e) cobre.  
 
05) Os metais são bons condutores de calor e de eletricidade. Entre os elementos abaixo é exemplo 
de metal o:  
a) hidrogênio.  

b) iodo.  

c) carbono.  

d) boro.  

e) cálcio.  
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA ATUAL 
 
Os elementos químicos, atualmente, estão dispostos em ordem crescente de seus números 
atômicos e, aqueles que estão localizados em uma mesma linha vertical possuem propriedades 
semelhantes. 

 
 

Organizando a Tabela 

    
 
PERÍODOS  
 
Na tabela atual os elementos químicos ocupam sete linhas 
horizontais que são denominados de períodos. Estes 
períodos são numerados ou ordenados de cima para baixo 
para melhor identificá-los. 
Podemos associar o período de um elemento químico com a 
sua configuração eletrônica. O número de ordem do período 
de um elemento é igual ao número de níveis eletrônicos 
que ele elemento possui. 
Exemplos:  
O elemento flúor tem 9 elétrons. A sua distribuição eletrônica é: K = 2 L = 7  
Possui deste modo apenas os níveis 1 e 2 ou K e L com elétrons ( 2 níveis de energia ) então este 
elementos localiza-se no 2º período da classificação periódica.  
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FAMÍLIAS (GRUPOS ou COLUNAS)  
 
Constituem as 18 colunas (linhas verticais) da classificação periódica. Estas colunas são numeradas 
de 1 a 8 e subdivididas em A e B (a IUPAC recomenda que esta numeração seja de 1 a 18).  
Os elementos que estão no subgrupo A são denominados de representativos e os do subgrupo 
B de transição.  
Para os elementos REPRESENTATIVOS a sua família é identificada pelo total de elétrons na 
camada de valência (última camada).  
 
Exemplos:  

1) O cloro tem 17 elétrons. K = 2 L = 8 M = 7  
Observamos que ele possui 7 elétrons na última camada, então, se encontra na família 7A da 
classificação periódica.  
  

2) O cálcio tem 20 elétrons. K = 2 L = 8 M = 8 N = 2  
Observamos que ele possui 2 elétrons na última camada, então, se encontra na família 2A da 
classificação periódica. 
 
Os elementos das duas linhas separadas da tabela (lantanídios e actinídios) são chamados de 
elementos de transição interna. 
  
NOMES ESPECIAIS PARA AS FAMÍLIAS  
Algumas famílias da classificação periódica têm uma denominação especial.  

FAMÍLIA NOME ESPECIAL ELEMENTOS 

1 ou 1A Metais Alcalinos Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 

2 ou 2A Metais Alcalinos Terrosos Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra 

6A Calcogênios O, S, Se, Te, Po 

7A Halogênios F, Cl, Br, I, At 

8A Gases Nobres He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 

Mendelev e Meyer montaram as famílias baseando-se no seguinte critério: os elementos químicos 
de uma família deveriam ter propriedades químicas semelhantes. 
Descobriu-se que os átomos de uma família apresentavam o mesmo número de elétrons na última 
camada. A última camada de um átomo foi chamada de camada de valência. Os elétrons dessa 
camada seriam os elétrons de valência.  
Ex.:       

FAMÍLIA 1 ou 1A = METAIS ALCALINOS 

Todos os demais da família 1 ou 1A  
apresentam 1 elétron na última camada 

(camada de valência). 
 

Elemento Z 
Níveis 

K L M N 

LÍTIO (Li) 3 2 1   

SÓDIO (Na) 11 2 8 1  

POTÁSSIO (K) 19 2 8 8 1 

 

FAMÍLIA 17 ou 7A = HALOGÊNIOS 

Todos os demais da família 17 ou 7A 
apresentam 7 elétrons no último nível 

(camada de valência). 
 

Elemento Z 
Níveis 

K L M N 

FLÚOR (F) 9 2 7   

CLORO (Cl) 17 2 8 7  

BROMO (Br) 35 2 8 18 7 

 

FAMÍLIA 18 ou 8A = GASES NOBRES 
Com exceção do 
Hélio (He), todos 
os gases nobres 

possuem 8 
elétrons no 

último nível (8 
elétrons de 
valência). 

Elemento Z 
Níveis 

K L M N O P Q 

HÉLIO (He) 2 2       

NEÔNIO (Ne) 10 2 8      

ARGÔNIO (Ar) 18 2 8 8     

CRIPTÔNIO (Kr) 36 2 8 18 8    

XENÔNIO (Xe) 54 2 8 18 18 8   

RADÔNIO (Rn) 86 2 8 18 32 18 8  
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#ficaadica: Nas famílias de 1A a 7A o número da família indica o nº de elétrons de 

valência. 

Família 
Nº elétrons 
de valência 

1 ou 1A 1 

2 ou 2A 2 

13 ou 3A 3 

14 ou 4A 4 

15 ou 5A 5 

16 ou 6A 6 

17 ou 7A 7 

 

Vamos praticar! 
01) Na tabela periódica os elementos estão ordenados em ordem crescente de:  
a) Número de massa.  

b) Massa atômica.  

c) Número atômico.  

d) Raio atômico.  

e) Eletroafinidade.  
 
02) Na tabela periódica, estão no mesmo grupo elementos que apresentam o mesmo número de:  
a) Elétrons no último nível de energia.  

b) Elétrons celibatários ou desemparelhados.  

c) Núcleos (prótons + nêutrons).  

d) Níveis de energia.  

e) Cargas elétricas.  
 
03) Um elemento químico tem número atômico 33. A sua configuração eletrônica indica que está 
localizado na:  
a) família 5 A do período 3.  

b) família 3 A do período 3.  

c) família 5 A do período 4.  

d) família 7 A do período 4.  

e) família 4 A do período 7.  
 
04) O número atômico do elemento que se encontra no 3º período, família 3A é:  
a) 10.               b) 12.  c) 23.  d) 13.  e) 31.  

 
05) Um elemento X tem o mesmo número de massa do 20Ca

40
 e o mesmo número de nêutrons do 

19K
41

. Este elemento está localizado na família:  
a) 1A.  b) 2A.   c) 4A.  d) 7A.  e) zero.  
 
06) (Uerj) Um dos elementos químicos que têm se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de 
próstata é o selênio (Se). Com base na Tabela de Classificação Periódica dos Elementos, os 
símbolos dos elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são:  
a) Cl, Br, I.  

b) Te, S, Po.  

c) P, As, Sb.  

d) As, Br, Kr.  

e) Li, Na, K.  
 
07) Pertence aos metais alcalinos o elemento:  

a) Ferro.  b) Cobre.  c) Potássio.  d) Oxigênio.  e) Magnésio.  

 
08) Os elementos químicos Ca, Ba, Mg e Sr são classificados como:  
a) Halogênios.  

b) calcogênios.  

c) gases nobres.  

d) metais alcalinos.  

e) metais alcalinos terrosos. 
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09) Relativamente aos elementos A, B, C e D da tabela a seguir, é correto afirmar que:  

Elementos Camadas de valência 

A 4 elétrons 

B 7 elétrons 

C 1 elétron 

D 2 elétrons 

a) A e B pertencem à mesma família da tabela periódica.  

b) C é metal alcalino terroso.  

c) A pertence à família dos calcogênios.  

d) B é um halogênio.  

e) D tem número atômico igual a 12.  
 
10) Os átomos isóbaros X e Y pertencem às famílias dos metais alcalinos e alcalinos terrosos do 
mesmo período da classificação periódica. Sabendo-se que X é formado por 37 prótons e 51 
nêutrons, pode-se afirmar que os números atômicos e de massa de Y, são respectivamente:  
a) 36 e 87.  

b) 38 e 88.  

c) 37 e 87.  

d) 39 e 88.  

e) 38 e 87.  
 
11) (Uerj) Um dos elementos químicos que têm se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de 
próstata é o selênio (Se). Com base na Tabela de Classificação Periódica dos Elementos, os 
símbolos dos elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são:  
a) Cl, Br, I.  

b) Te, S, Po.  

c) P, As, Sb.  

d) As, Br, Kr.  

e) Li, Na, K.  
 
12) Um determinado elemento químico está situado no 4º período e na família 6A. O número atômico 
desse elemento é:  
a) 52.  b) 34.  c) 35.  d) 33.  e) 53.  

 
13) Qual o número atômico de um elemento químico do 5o período da classificação periódica e que 
apresenta 10 elétrons no quarto nível de energia?  

a) 22.  b) 40.  c) 38.  d) 46.  e) 48.  

 

9 - LIGAÇÕES QUÍMICAS  

 
Os átomos na maioria não existem isoladamente, geralmente vem interligados um no outro. 
Ex.: N2 (gás notrogênio)         -       O2 (gás oxigênio)       -          CO2 (gás carbônico) 
Já os gases nobres são formados por átomos isolados. São os únicos elementos que conseguem 
estabilidade química sozinhos. 
Nos gases nobres a distribuição eletrônica mostra que todos possuem 8 elétrons na última camada 
(camada de valência), exceto o Hélio (He) que possui 2 elétrons. (já vimos isso antes, ok!) 

FAMÍLIA 18 ou 8A = GASES NOBRES 

Elemento Z 
Níveis 

K L M N O P Q 

HÉLIO (He) 2 2       

NEÔNIO (Ne) 10 2 8      

ARGÔNIO (Ar) 18 2 8 8     

CRIPTÔNIO (Kr) 36 2 8 18 8    

XENÔNIO (Xe) 54 2 8 18 18 8   

RADÔNIO (Rn) 86 2 8 18 32 18 8  

>>> Isso nos remete a REGRA DO OCTETO <<< 
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REGRA DO OCTETO 
 
Proposta pelos cientistas Gilbert Lewis e Walter Kossel, em 1916, a Teoria do Octeto determina que 
os átomos dos elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de 
valência com oito elétrons. Sendo assim, o átomo é considerado estável* quando apresentar 8 
elétrons em sua última camada da eletrosfera. * configuração de um gás nobre: 8 elétrons na camada 
de valência. Essa teoria explica porque os elementos sempre formam ligações para atingirem a 
estabilidade. 
Para alcançar a 8 elétrons na camada de valência, é necessário que ocorra a reação desses elétrons 
com outros átomos.  
Porém a transferência de átomos nem sempre é possível; existem três mecanismos, no qual, o átomo 
pode obter estabilidade, dividindo-se em três ligações: ligação covalente, ligação iônica, ligação 
metálica.  
Na tentativa de atingir a estabilidade sugerida pela Regra do Octeto, cada elemento precisa ganhar 
ou perder (compartilhar) elétrons nas ligações químicas, como no exemplo a seguir: 
 
Ligação de Sódio (Na) e Cloro (Cl): o átomo de sódio doa 1 elétron 
para o átomo de Cloro. 
Em uma visão mais dinâmica, este compartilhamento de elétrons 
ficaria assim: 
 
Vamos observar o seguinte: 

O átomo de Sódio doa 1 elétron para 
o átomo de Cloro; 
Forma-se o íon Na

+
 com 8 elétrons na 

camada de valência (última camada); 
O íon de cloro aparece com uma carga 
negativa (Cl

-
), indicando que recebeu 

1 elétron e atingiu a estabilidade. 
 

 
AS LIGAÇÕES IÔNICAS ou ELETROVALENTE (METAL + NÃO METAL) 
 
Esta ligação ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Na ligação 
iônica os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, isto é, um é 
metal e o outro ametal (não metal). 
Exemplo: A interação entre o sódio (Z = 11) e o cloro (Z = 17) para a formação do cloreto de sódio 
(NaCl).  *exemplo mostrado anteriormente. 
>> Sódio (Na) Z = 11 (K = 2; L = 8; M = 1) 1 é o elétron de valência. 
A tendência normal dele é perder 1 elétron ficando com uma configuração eletrônica semelhante à 
do neônio (gás nobre) e, se tornando um cátion.   
>> Cloro (Cl) Z = 17 (K = 2; L = 8; M = 7) 7 é o elétron de valência.   
A tendência normal dele é ganhar 1 elétron ficando com uma configuração eletrônica semelhante à 
do argônio (gás nobre) e, se tornando um ânion.  

 
Assim, a fórmula do composto iônico será: NaCl (cloreto de sódio). 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

Vejamos a ligação iônica entre o magnésio e o cloro.  
>> Mg (Z = 12) K = 2; L = 8; M = 2  
(tendência a perder 2 elétrons)  
>> Cl (Z = 17) K = 2; L = 8; M = 7  
(tendência a ganhar 1 elétron) 
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UMA REGRA PRÁTICA 
Para compostos iônicos poderemos usar na obtenção da fórmula final o seguinte esquema geral. 

 
A valência do cátion será a atomicidade do ânion e vice-versa. Se os valores forem múltiplos 
de um mesmo número, deveremos fazer a simplificação.  
 
RELEMBRANDO: 

Doa elétron >>>>  fica positivo (cátion) 
Recebe elétron >>>> fica negativo (ânion) 

 
IMPORTANTE => determinação da fórmula de compostos iônicos: 

 Observar a ordem: sempre câtion depois ânion;  

Na
+ 

Cl 
- 

Cátion Ânion 

 Para estabilizar os átomos precisam ficar com nenhum elétron ou com 8 elétrons na camada 
de valência; 

Responda:  
Faça a ligação iônica dos seguintes elementos: 
a) Mg e O b) Al e F c) K e S d) Ca e Cl  
 
 
#ficaadica: REGRAS PARA AS LIGAÇÕES IÔNICAS...   QUEM DOA E QUEM RECEBE! 

ÚLTIMA CAMADA  CARGA  

METAIS 

1 elétron 

DOA 

1+ 
CÁTIONS OU 

ÍONS 
POSITIVOS 

2 elétrons 2+ 

3 elétrons 3+ 

AMETAIS 

4 elétrons 

GANHA 

4- 

ÂNIONS OU 
ÍONS 

NEGATIVOS 

5 elétrons 3- 

6 elétrons 2- 

7 elétrons 1- 

GASES 
NOBRES 

8 elétrons = 0 ESTÁVEIS 

                                  
HORA DO EXERCICIO! 

 
01) Um elemento A, de número atômico 13, combina-se com um elemento B, de número atômico 17. 
A fórmula molecular do composto formado é:  
a) AB2.  
b) A2B.  
c) A3B.  
d) AB3.  
e) A7B3.  
 
02) Um elemento M do grupo 2A forma um composto binário iônico com um elemento X do grupo 7A. 
Assinale, entre as opções abaixo, a fórmula do respectivo composto:  
a) MX.  

b) MX2.  

c) M2X.  

d) M2X7.  

e) M7X2.  
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03) Um elemento M da família dos metais alcalino-terrosos forma um composto binário iônico com um 
elemento X da família dos halogênios. Assinale, entre as opções abaixo, a fórmula mínima do 
respectivo composto:  
a) MX.  

b) MX2.  

c) M2X.  

d) M2X7.  

e) M7X2.  
 
04) O amianto, conhecido também como asbesto, é um material constituído por fibras incombustíveis. 
É empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes usados na construção civil, 
como fibrocimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 1960, quando estudos 
confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório.  
Entre seus componentes, além do SiO2, estão o óxido de magnésio (MgO) e o óxido de alumínio 
(Al2O3).  
Em relação ao composto MgO, analise as afirmativas:  
I. A ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificada 
como ligação iônica.  

II. Os átomos não alcançaram a configuração do gás nobre após a ligação.  

III. Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há formação de um cátion Mg
2+

 e um 
ânion O

2-
.  

 
Dados: Mg (Z = 12); O (Z = 8)  
Está(ao) correta(s) apenas:  
a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) I e III.  
 
05) Dois átomos de elementos genéricos A e B apresentam as seguintes distribuições eletrônicas em 
camadas: A -> 2, 8, 1 e B -> 2, 8, 6. Na ligação química entre A e B,  
I. O átomo A perde 1 elétron e transforma-se em um íon (cátion) monovalente.  

II. A fórmula correta do composto formado é A2B e a ligação que se processa é do tipo iônica.  

III. O átomo B cede 2 elétrons e transforma-se em um ânion bivalente.  
 
Assinale a alternativa correta:  
a) Apenas II e III são corretas.  

b) Apenas I é correta.  

c) Apenas II é correta.  

d) Apenas I e II são corretas.  

e) Todas as afirmativas são corretas.  
  
06) Utilizando o esquema de Lewis, dê o íon-fórmula dos compostos constituídos por: 
a) Ca (Z = 20) e F (Z = 9) 
b) Na (Z = 11) e S (Z = 16) 
c) K (Z = 19) e O (Z = 8 ) 
d) Sr (Z = 38) e Br (Z = 35) 
 
07) A ligação iônica ocorre com:  
a) metal e metal   
b) não-metal e não-metal                                         
c) gás nobre e gás nobre  
d) metal e não-metal  
e) n.r.a.   
 
08) Qual composto apresenta ligação eletrovalente? 
a) Cl2 
b) HCl 
c) P4 
d) NaCl 
e) SO2 
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09) 45) (UFRJ-adaptado) Um elemento metálico X reage com enxofre, originando um composto de 
fórmula XS. Um outro elemento Y, também metálico, ao reagir com enxofre, origina um composto de 
fórmula Y2S. Com esses dados, responda às questões:  
 
Em que grupo da tabela periódica está o elemento X? 
a) 1  b) 2  c) 11  d) 16  e) 17 
 
Em que coluna da tabela periódica está o elemento Y? 
a) 1A  b) 2A  c) 6A  d) 7A  e) 5A 
 

 
LIGAÇÃO COVALENTE ou MOLECULAR (AMETAIS + AMETAIS/HIDROGÊNIO) 
 
A principal característica desta ligação é o compartilhamento (formação de pares) de elétrons entre 
os dois átomos ligantes.  
Os átomos que participam da ligação covalente são ametais, ametais e o hidrogênio.  
Os pares de elétrons compartilhados são contados para os dois átomos ligantes.  
Se cada um dos átomos ligantes contribuírem com um dos elétrons do par a ligação será covalente 
normal e, se apenas um dos átomos contribuírem com os dois elétrons do par, a ligação será 
covalente dativa ou coordenada.  
Exemplo: União entre dois átomos do elemento flúor (F) para formar a molécula da substância 
simples flúor (F2). 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo: união entre dois átomos do elemento nitrogênio (N) para formar a molécula da substância 
simples nitrogênio (N2). 

 
 
 
 
 
 
Exemplo: união entre dois átomos do ELEMENTO HIDROGÊNIO e um átomo do ELEMENTO 
OXIGÊNIO para formar a substância COMPOSTA ÁGUA (H2O). O átomo de OXIGÊNIO possui 6 
elétrons na camada de valência e o HIDROGÊNIO tem apenas 1 elétron na sua camada de valência. 

 
Responda: 
Faça a fórmula eletrônica, estrutural dos compostos moleculares abaixo: 
a) O2 
b) Cl2 

c) HCl 
d) H2S 
e) PH3 
 
>> REPRESENTAÇÃO DA FÓRMULA DE COMPOSTOS MOLECULARES 
Fórmula molecular: indica apenas quantos átomos de cada elemento químico formam a molécula. 
Exemplo: fórmula molecular da água é H2O 
Fórmula eletrônica (Lewis): criada pelo cientista Gilbert Lewis, ela mostra os elétrons da camada de 
valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. 
Fórmula estrutural: mostra apenas as ligações entre os elementos, sem representar os elétrons da 
camada de valência. Cada par de elétrons entre dois átomos é representado por um traço (       ). 
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HORA DO EXERCICIO! 

 
 

01) Uma ligação covalente normal é feita por: 
a) elétrons de apenas um dos átomos. 
b) um elétron de cada átomo. 
c) pontes de hidrogênio. 
d) partículas alfa. 
e) transferência de elétrons. 
 
02) Um átomo de um elemento da família 5A, do sistema periódico, liga-se a outro átomo de um 
elemento da família 7A ligação entre ambos é: 
a) coordenada. 
b) eletrovalente. 
c) dativa. 
d) covalente normal. 
e) iônica. 
 
03) Qual o número de ligações covalentes normais que um átomo de número atômico 8 pode 
realizar? 
a) 1.  b) 2.  c) 3.  d) 4.  e) 5.  
 
04) A fórmula N ≡ N indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando três: 
a) prótons. 
b) elétrons. 
c) pares de prótons. 
d) pares de nêutrons. 
e) pares de elétrons. 
 
05) O hidrogênio (Z = 1) e o nitrogênio (Z = 7) devem formar o composto de fórmula: 
a) N2H.    
b) NH2.       
c) NH3.   
d) NH4.  
e) NH5. 
 
06) O dióxido de carbono (CO2) é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o 
globo seria gelado e vazio. Porém, quando é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o 
indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações 
covalentes igual a: 
a) 4  b) 1  c) 2  d) 3  e) 0 
 
07) As questões 08 e 09 relacionam-se com os elementos: 
 
 
 
 
 
 
08) Qual elemento químico forma molécula com 3 ligações covalentes simples? 
a) I    b) II   c) III   d) IV   e) V 
 
09) Formam substâncias iônicas do tipo AB2 (A=cátion e B=ânion): 
a) III e II       b) III e I  c) IV e I  d) V e I  e) V e II 
 
10) As ligações químicas predominantes entre os átomos dos compostos HI, NH3 e NaCl são, 
respectivamente: 
a) iônica, covalente e iônica 
b) covalente, iônica e iônica 
c) iônica, covalente e covalente 
d) covalente, covalente e iônica 
e) iônica, iônica e covalente 

I – Argônio 

II – Iodo 

III – Cálcio 

IV – Nitrogênio 

V – Sódio 
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11) A ligação química que se estabelece entre os átomos do elemento X (Z=9) e os átomos do 
elemento Y (Z=17) é: 
a) metálica; 
b) covalente simples; 
c) covalente dupla; 
d) covalente dativa; 
e) iônica; 
 
12) O composto formado a partir das substâncias Ca e Cl deve apresentar fórmula e ligação química, 
respectivamente: 
a) CaCl, iônica 
b) CaCl3, covalente 
c) Ca2Cl, metálica 
d) CaCl2, covalente 
e) CaCl2, iônica 
 
13) Com base na distribuição eletrônica o elemento de número atômico 19  combina-se mais 
facilmente, formando um composto iônico, com o elemento de número atômico: 
a) 11                b) 17            c) 18             d) 20               e) 27 
_________________________________________________________________________________ 
 
10 - AS FUNÇÕES QUÍMICAS (ÁCIDOS, BASES, SAIS, ÓXIDOS) E REAÇÕES QUÍMICAS. 
 
FUNÇÕES INORGÂNICAS  
As substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. Estas 
propriedades comuns são chamadas de propriedades funcionais.  
Em função dessas propriedades podemos agrupar as substâncias em grupos aos quais chamaremos 
de funções inorgânicas.  
As principais funções inorgânicas são:  
. Função ácido.  
. Função base ou hidróxido.  
. Função sal.  
. Função óxido. 
 
FUNÇÃO ÁCIDO (CONCEITO DE ARRHENIUS )  
Segundo Arrhenius toda substância que em solução aquosa (água) sofre ionização produzindo 
como cátion, apenas o íon H +, é um ácido. 
Exemplo:  

 
 
 
 
 
 
PROPRIEDADES DOS ÁCIDOS  
Os ácidos possuem algumas propriedades características: sabor, condutibilidade elétrica, ação 
sobre indicadores e ação sobre as bases.  
> Sabor: Apresentam sabor azedo. 
>> Condutibilidade elétrica: Em solução conduz a corrente elétrica. 
>>> Ação sobre indicadores: Algumas substâncias adquirem colorações diferentes quando estão 
na presença dos ácidos, estas substâncias são chamadas de indicadores. 

Indicador Cor na presença do ácido 

Fenolftaleína Incolor 

Tornassol Róseo 

Metilorange Vermelho 

>>>> Ação sobre bases: Reagem com as bases produzindo sal e água.  
Os ácidos podem ser classificados em dois grandes grupos: hidrácidos e oxiácidos. 

 HIDRÁCIDOS:  são os ácidos que não têm oxigênio (O) em sua molécula. 
Ex.:  HBr - ácido Bromídrico         - HCl – ácido Clorídrico 
Para a nomenclatura, coloca-se o nome do elemento químico que está com o hidrogênio e 
acrescenta-se a terminação – ÍDRICO. 
Ex.:  HF – ácido fluorídrico          H3S – ácido sulfídrico 
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 OXIÁCIDOS: são os ácidos que possuem oxigênio em sua mólecula.  
Ex.:  HNO3 – ácido nítrico    - H2SO4 – ácido sulfúrico. 
Para a nomenclatura, pode-se usar o nome do elemento químico que constitui o ânion (além do 
oxigênio) e acrescentar a terminação – ICO. 
Ex.: H3PO4 – ácido fosfórico   
HBrO3 – ácido brômico 
 
>>>>Se existir outro ácido com uma átomo de oxigênio a menos usa-se a terminação – OSO. 
Ex.:  
H3PO3 - ácido fosforoso 
HBrO2 - ácido bromoso 

 
FUNÇÃO BASE OU HIDRÓXIDO (CONCEITO DE ARRHENIUS)  
Para Arrhenius base ou hidróxido é todo composto que em solução aquosa sofre dissociação 
iônica, libertando como ânion, apenas o íon OH – , denominado de oxidrila ou hidroxila.  
Exemplos: 

 
Estas equações recebem o nome de equações de 
dissociação da base.  
 
 
 

PROPRIEDADES DAS BASES  
As bases de Arrhenius apresentam características referentes aos íons OH

1–,
 entre elas podemos 

citar: sabor, condutibilidade elétrica, ação sobre indicadores e ação sobre ácidos.  
> Sabor: Apresentam um sabor cáustico, lixívia ou adstringente.  
>> Condutibilidade elétrica: As soluções básicas, por possuírem íons livres, conduzem a corrente 
elétrica. 
>>> Ação sobre indicadores: 

Indicador  Cor na presença da base  

Fenolftaleína  Vermelho  

Tornassol  Azul  

Metilorange  Amarelo  

>>>> Ação sobre os ácidos: Reagem com os ácidos 
produzindo sal e água. 

 
NOMENCLATURA DAS BASES  
Para dar nome a uma base, primeiro se escreve a palavra hidróxido; depois, o nome do cátion 
antecedido da preposição de. 
Ex.: KOH – hidróxido de potássio   
NaOH – hidróxido de sódio 
AgOH – hidróxido de prata 
Al(OH)3 – hidróxido de alumínio 

 
FUNÇÃO SAL (SAIS) 

Sal é todo composto que em solução aquosa possui pelo menos um cátion 
diferente do H +, e pelo menos um ânion diferente do OH 

–
 

Essa propriedade faz com que os sais conduzem corrente elétrica quando em 
solução aquosa.  
Podemos também afirmar que sal é um composto obtido pela neutralização de um 

ácido por uma base.  Possuem sabor salgado; 
Exemplos: 

 
A reação entre um ácido e uma 
base recebe o nome especial de 
neutralização ou salificação.  
 
A neutralização entre um ácido e 
uma base pode ser total ou 
parcial. 
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NOMENCLATURA DOS SAIS 
Para dar nome a um sal, primeiro se escreve o nome do ânion; depois, o nome do cátion 
antecedido da preposição de. 
Ex.: NaCl – cloreto de sódio  (Na

+
 cátion sódio) (Cl

-
  ânion do cloro)  

KCl – cloreto de potássio  

 
FUNÇÃO ÓXIDO 
São formados por compostos que envolvem apenas dois elementos químicos (binários), um dos 
quais obrigatoriamente é o oxigênio (O). 
Exemplos.:   
ZnO – óxido de zinco 
K2O – óxido de potássio  
 
Podemos dividir os óxidos em dois grupos:  
> Óxidos moleculares: O elemento ligado ao oxigênio é ametal (não metal).  
Exemplos:  
CO2  - dióxido de carbono 
SO2 - dióxido de enxofre   
 
>> Óxidos iônicos: O elemento ligado ao oxigênio é um metal.  
Exemplos:  
Fe2O3  - óxido de ferro  
Na2O – óxido de sódio 
 
NOMENCLATURA DOS ÓXIDOS 
Para dar nome a um óxido, primeiro se escreve a palavra óxido, depois, o nome do cátion 
antecedido da preposição de. 
Ex.: CaO – óxido de cálcio 
Ag2O – óxido de prata 
 
No caso dos óxidos moleculares: prefixo + óxido + de + prefixo + nome do elemento químico 
diferente de oxigênio. 
Prefixo indicam o número de átomos de oxigênio e de outro elemento que compõem o óxido. São 
utilizados os prefixos mono (1), di (2), tri (3)....  
Ex.: SO3 - trióxido de enxofre   
Cl2O7 – heptóxido de dicloro 
P2O5 – pentóxido de difósforo 
CO  - monóxido de carbono 
 

 
 
HORA DO EXERCÍCIO 
 
  

01) Dentre as espécies químicas, citadas, é classificado como ácido de Arrhenius:  
a) Na2CO3  
b) KOH  
c) Na2O  
d) HCl  
e) LiH  
 
02) Todas as substâncias azedas estimulam a secreção salivar, mesmo sem serem ingeridas. Esse é 
o principal motivo de se utilizar vinagre ou limão na preparação de saladas, pois o aumento da 
secreção salivar facilita a ingestão. No vinagre e no limão aparecem substâncias pertencentes à 
função:  
a) base ou hidróxido.  
b) sal.  
c) óxido.  
d) aldeído.  
e) ácido.  
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04) Qual das substâncias a seguir apresenta sabor azedo quando em solução aquosa?  
a) Na2S.  
b) NaCl.  
c) CaO.  
d) HCl.  
e) NaOH.  
 
04) Sejam os produtos:  
I . água de bateria.  
II. água mineral com gás.  
III. ácido muriático.  
 
Os ácidos presentes nesses produtos são, respectivamente:  
a) HCl, H2CO3, H2SO4.  
b) H3PO4, H2SO4, HCl.  
c) H2SO4, H3PO4, HCl.  
d) HCl, H2CO3, HF.  
e) H2SO4, H2CO3, HCl.  
 
05) Durante a digestão de alimentos no estômago, ocorre a fundamental precipitação de um 
determinado composto químico.  
Identifique o composto.  
a) bicarbonato de sódio.  
b) hidróxido de alumínio.  
c) ácido clorídrico.  
d) monóxido de carbono.  
e) ácido sulfúrico.  
 
06) Os nomes dos ácidos oxigenados abaixo são, respectivamente:  

 
a) nitroso, clórico, sulfuroso, fosfórico.  
b) nítrico, clorídrico, sulfúrico, fosfórico.  
c) nítrico, hipocloroso, sulfuroso, fosforoso.  
d) nitroso, perclórico, sulfúrico, fosfórico.  
e) nítrico, cloroso, sulfídrico, hipofosforoso.  
 
07) Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde (não-madura). Que 
substância a seguir teria sabor adstringente?  
a) CH3COOH.  
b) NaCl.  
c) Al(OH)3.  
d) C12H22O11.  
e) H3PO4.  
 
08) O suco gástrico necessário à digestão contém ácido clorídrico que, em excesso, pode provocar 
“dor de estômago”. Neutraliza-se esse ácido, sem risco, ingerindo-se:  
a) solução aquosa de base forte, NaOH.  
b) solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl.  
c) suspensão de base fraca, Al(OH)3.  
d) somente água.  
e) solução concentrada de ácido clorídrico, HCl.  
 
09) Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das Urticácias, cujas folhas são 
cobertas de pêlos finos, os quais liberam ácido fórmico (H2CO2) que, em contato com a pele, produz 
uma irritação.  
Dos produtos de uso doméstico abaixo, o que você utilizaria para diminuir essa irritação é:  
a) vinagre.  
b) sal de cozinha.  
c) óleo.  
d) coalhada.  
e) leite de magnésia.  
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10) O hidróxido de magnésio, Mg(OH)2, que é um componente do “leite de magnésia”, é:  
a) um ácido de Arrhenius.  
b) uma base de Arrhenius.  
c) um sal.  
d) um óxido.  
e) um hidreto.  
 
11) Num recipiente contendo uma substância A, foram adicionadas gotas de fenolftaleína, dando uma 
coloração rósea. Adicionando-se uma substância B em A, a solução apresenta-se incolor. Com base 
nessas informações podemos afirmar que:  
a) A e B são bases.  
b) A é um ácido e B é uma base.  
c) A é uma base e B é um ácido.  
d) A e B são ácidos.  
e) A e B são bases.  
 
12) Os compostos abaixo são, respectivamente:        

AgNO3  NH4OH  HClO4  

a) ácido, base, sal.  

b) base, sal, base.  

c) sal, base, ácido.  

d) ácido, sal, ácido.  

e) sal, base, base.  
 
13) O salitre do Chile, NaNO3, utilizado como fertilizante pertence à função:  
a) sal.           b) base.      c) ácido.  d) óxido ácido.   e) óxido básico.  

 
14) O líquido de Dakin, utilizado como anti-séptico, é uma solução diluída de NaCl, ou seja:  

a) perclorato de sódio.  

b) hipoclorito de sódio.  

c) cloreto de sódio.  

d) clorato de sódio.  

e) clorito de sódio.  
 
15) Quando o oxigênio se combina com um elemento para formar um composto, a espécie resultante 
é chamada:  
a) ácido.  

b) sal.  

c) oxigênio molecular.  

d) óxido.  

e) oxalato.  
 
16) A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores, representada pela 
fórmula CaO. Verifique que função está representada.  
a) Ácido.  
b) Base.  
c) Sal.  
d) Hidreto metálico.  
e) Óxido.  
 
17) Com base na frase seguinte: "A água da chuva em ambientes não poluídos, na ausência de raios 
e relâmpagos, é ácida devido à dissolução do ............. , que dá origem ao ácido .......... ".  
Identifique a alternativa correta: 
a) CO2, carbônico.  
b) SO2, sulfuroso.  
c) P2O5, fosfórico.  
d) N2O3, nitroso.  
e) N2O5, nítrico.  
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18) (FAC. DA CIDADE-RJ)  
UM PRODUTO IMPRESCINDÍVEL NO DIA-A-DIA NO BRASIL, MERCADO DE GASES É 

ESTIMADO EM US$ 200 MILHÕES 
O mercado do gás X muito mais próximo da realidade do brasileiro do que se imagina: o gás X está 

presente no dia-a-dia da população. Basta dizer que os principais consumidores do produto são nada 
menos que as industrias de refrigerantes e cervejas, que utilizam o gás no seu processo de produção. 

Também é usado como matéria prima para extintores de incêndio e gelo seco. 

                 
O nome do gás X que preenche corretamente a matéria transcrita é:  
a) argônio.  
b) ozônio.  
c) carbônico.  
d) sulfídrico.  
e) hidrogênio.  

 
EXPERIÊNCIA:    GEADA  
 
Objetivo: Mostrar a existência do vapor de água no ar, o fenômeno da condensação e a 
formação da geada nos dias frios.  
Material:  

Lata de refrigerante.  
Água.  
Gelo.  
Sal.  
Régua de 20 cm ou chave de fenda.  

 
Procedimento:  

Coloque uma lata (bem seca exteriormente) com água em cima da mesa e adicione um 
pouco de gelo.  

Observe a parede exterior da lata três a cinco minutos mais tarde.  
Faça os alunos constatarem que a água na parede de fora não proveio de dentro, já que a 

lata é impermeável.  
Uma vez que tenham verificado que a água provém do ar, leve-os a observarem por que a 

água é invisível no ar; quando os minúsculos corpúsculos de vapor de água se juntam, 
formam pingos maiores e se tornam visíveis.  

Tire a água da lata e introduza gelo esfarelado até a metade (é fácil obtê-lo, pegando umas 
pedras de gelo num pano e dando umas batidas contra o chão ou a parede).  

Acrescente um pouco menos de um quarto do volume da lata de sal grosso e misture bem 
com uma régua ou chave de fenda.  

Faça-os observarem os cristais de gelo que se formarão na face externa da lata, depois de 
cinco a oito minutos.  

Faça-os identificarem as circunstâncias em que uma geada pode produzir-se.  
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11 - AS REAÇÕES QUÍMICAS 
É um defenômeno químico em que há formação de novas substâncias a partir de outras. Exemplo: a 
ferrugem. 

Identificando uma reação química 
Muitas vezes as reações ocorrem sem que percebemos, porém alguns sinais 
podem ser evidências de que está ocorrendo reação química. Os sinais mais 
frequentes são: mudança de cor, borbulhamento (liberação de gás), 
mudança ou formação de odor, liberação de luz ou calor, entre outras. 
 
O2 + compomentes da cera  
 
  Liberação de gases + calor + luz  =  Novas substâncias > mudança de odor 

 
Componentes de uma reação química 

As substâncias que participam de uma reação química, ou seja, que irão interagir e sofrer 
transformações, são denominadas reagentes. As substâncias que resultam da reação química são 
denominadas produtos. 
Exemplo:  Na(OH) = hidróxidode sódio (soda caústica) 
                  +  

                HCl = ácido clorídrico (sal de cozinha) 

Ocorre uma reação em que há liberação de calor e formação de cloreto de sódio e água= NaCl - H2O  

O hidróxido de sódio e o ácido clorídrico são os reagentes, e o cloreto de sódio e a água, os produtos. 
Podemos representar a reação por meio de uma equação química. Para isso coloca-se uma seta 
apontando dos reagentes para os produtos. 

Reagentes          Produtos 
Vejamos a equação química: 
 
(Hidróxido de sódio)           (ácido clorídrico)                            (cloreto de sódio)           (água)   

       Na(OH)        +            HCl           NaCl         +         H2O   

 
          Reagentes          Produtos 

 
Equações químicas e balanceamento de equações 

Uma equação química representa as transformações químicas bem como as condições que elas 
ocorrem, através de símbolos. Ela também reprenta a conservação dos átomos, ou seja, o número de 
átomos de cada elemento químico deve ser igual  no s reagentes e nos produtos. 
Em uma equação química, os reagentes e os produtos são expressos por suas fórmulas e 
respectivos estados físicos. 

H2  (g)    + O2  (g)   H2O  (l) 

 

 

Para que o número de átomos dos reagentes seja igual ao número de átomos dos produtos, devemos 
balancear a equação, acertando os coeficientes estequiométricos de reagentes e produtos, ou 
seja, a proporção em cada um deles interage na reação. 

 
         COEFICIENTES 

 

2 H2  (g)      +     O2  (g)         2 H2O  (l) 
   

  

                   

 

 

  

 

gás gás líquido 

2 moléculas de 

gás hidrogênio 

(H2) 

 

1 molécula de 

gás oxigênio (O2) 

 

2 moléculas 

de água (H2O) 

 

Representação da 
combustão em uma vela. 

4 átomos de H 

 

2 átomos de O 

 

4 átomos de H 
2 átomos de O 

 
REAGENTES 

 

PRODUTO 
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HORA DO EXERCÍCIO 
1) Indique o balanceamento da equação química incorreto: 
a) C6H12O6   +   6 O2                6 CO2   +    6 H2O 
b) C6H6O   +   3 O2                2 CO2   +    3 H2O 
c) C12H22O11                  12 C   +    22 H2O 

 
2) Faça o balanceamento da reações químicas abaixo: 
a)    N2      +     H2                    NH3 
b)    Na2O    +    P2O5                 Na3 PO4      

c)    Al    +     O2                Al2 O3 

d)     Al (OH)3    +     H4P2O7                    Al4(P2O7)3     +      H2O 

e)    C2H6   +    O2                 CO2   +     H2O 

f)     Al    +     H2SO4                    Al2(SO4)3     +      H2O 

g)     HCl   +    Ca(OH)2                   Ca Cl 2   +     H2O 

h)     H3PO4   +    Fe(OH)2                 Fe3(PO4)2   +      H2O 
 
3) A equação refere-se à transformação de ozônio em oxigênio comum, representada pela equação:  

2 O3                3 O2 
Os números 2 e 3 que aparecem no lado esquerdo da equação representam, respectivamente:  

a) Coeficiente estequiométrico e número de átomos da molécula.  

b) Coeficiente estequiométrico e número de moléculas.  

c) Número de moléculas e coeficiente estequiométrico.  

d) Número de átomos da molécula e coeficiente estequiométrico.  

e) Número de átomos da molécula e número de moléculas.  
 
4) (UFPI) A reação de X com Y é representada abaixo. Indique qual das equações melhor representa 
a equação química balanceada. 

 
a) 2 X + Y2     2 XY  
b) 6 X + 8 Y    6 XY + 2 Y  
c) 3 X + Y2     3 XY + Y  
d) X + Y    XY  
e) 3 X + 2 Y2    3 XY + Y2  

 
5) Considere as reações químicas abaixo:  

1.  2 K(s) + Cl2 (g)     KCl (s)  
2. 2 Mg(s) + O2 (g)    2 MgO (s)  
3. PbSO4 (aq) + Na2S (aq)    PbS (s) + NaSO4 (s)  

4. CH4 (g) + 2 O2 (g)     CO2 (g) + 2 H2O (l)  

5. SO2 (g) + H2O (l)    H2SO4 (aq)  
Podemos afirmar que:  
a) todas estão balanceadas  
b) 2, 3, e 4 estão balanceadas  
c) somente 2 e 4 estão balanceadas  
d) somente 1 não está balanceada  
e) nenhuma está corretamente balanceada, porque os estados físicos dos reagentes e produtos são 
diferentes. 
 
6) Faça o balanceamento das equações químicas indicadas a seguir: 
a)    KBr   ---->       Br2     +       K 
b)    N2      +      Ca  ---->      Ca3N2 

c)    NCl3    --->       N2     +        Cl2 

d)     CaCl2    +          Na2SO4   --->         NaCl     +    CaSO4 

e)    N2     +        H2     ---->         NH3 
f)    Cl2     +         KI     ---->           KCl     +        I2 

g)     HBr    ---->         H2      +         Br2 
 
7) (UEPA) Considerando-se a equação química não balanceada Mg   +   HCl    →    MgCl2    +    H2     

 fazendo seu balanceamento, e admitindo o coeficiente 6 (seis) para cada produto, o coeficiente de 
cada reagente será, respectivamente: 
a) 3 e 6.        b) 6 e 6.      c) 6 e 12.        d) 12 e 6. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS REAÇÕES QUÍMICAS  
 
Basicamente podemos classificar as reações químicas em:  
a) Reação de síntese ou adição.  
b) Reação de análise ou decomposição.  
c) Reação de deslocamento, simples troca ou substituição.  
d) Reação de dupla troca, duplo deslocamento ou dupla substituição.  
 
REAÇÃO DE SÍNTESE OU ADIÇÃO  
É quando duas ou mais substâncias reagentes produzem apenas uma única. 

 
REAÇÃO DE ANÁLISE OU DECOMPOSIÇÃO  
É quando uma única substância reagente origina duas ou mais substâncias como produto. 

 
As reações de análise podem receber nomes particulares, 
de acordo com o agente causal da reação.  
Pirólise: decomposição pelo calor.  
Fotólise: decomposição pela luz.  
Eletrólise: decomposição pela corrente.  
Hidrólise: decomposição pela água. 
 
 
 
 

REAÇÕES DE DESLOCAMENTO, SIMPLES TROCA OU SUBSTITUIÇÃO  
São as reações em que um elemento químico substitui outro elemento de um composto, libertando-o, 
como substância simples. 

 
 
REAÇÕES DE DUPLA TROCA, DUPLA SUBSTITUIÇÃO OU DUPLO DESLOCAMENTO  
É quando duas substâncias compostas trocam entre si partes de suas estruturas. 
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HORA DO EXERCÍCIO  
 
 

01) Em ambientes poluídos a água da chuva reage com gases contidos no ar atmosférico formando 
substâncias danosas ao meio ambiente e aos seres vivos nele presentes. Uma das principais 
poluições é a chuva ácida com possíveis reações representadas na imagem abaixo: 

 
Estas reações podem ser classificadas como:  
a) Síntese ou adição.  

b) Análise ou decomposição.  

c) Simples troca ou deslocamento.  

d) Dupla troca ou duplo deslocamento.  

e) Substituição.  
 
02) Colocando-se um pedaço de zinco numa solução aquosa de sulfato de cobre II observa-se a 
ocorrência da reação química:     Zn + CuSO4     Cu + ZnSO4  

Esta reação pode ser classificada como:  
a) reação de análise parcial.  

b) reação de síntese total.  

c) reação de dupla troca.  

d) reação de análise total  

e) reação de deslocamento.  
 
03) Considere as equações:  
I)  Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2  

II)  P2O5 + 3 H2O 2 H3PO4  

III)  AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3  

IV) CaO + CO2 CaCO3  

V)  2 H2O 2 H2 + O2  

 
É considerada uma reação de decomposição:  
a) I.   b) II.  c) III.  d) IV.   e) V.  

 
05) Desde que a terra se formou, a todo instante as substâncias nela presentes estão continuamente 
se transformando. 
 
Durante o dia as plantas 
transformam a água e o gás 
carbônico em glicose e 
oxigênio, por meio da 
fotossíntese. Pela 
respiração os seres vivos, 
em geral, convertem a 
glicose em gás carbônico e 
água. Para a química estas 
transformações são 
denominadas de:  
 

a) Fenômenos físicos.      b) Fórmulas.       c) Equações.     d) Reações químicas.        e) Propriedade.  
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“Perca a noção do tempo,  
mas nunca o sentido da vida.. 
Perca as pessoas que ama,  
mas nunca o amor por elas... 
Perca vários colegas,  
mas nunca os verdadeiros amigos... 
Perca a coragem,  
mas nunca a fé... 
E, mesmo que você perca tudo,  
nunca perca a esperança de ter tudo outra vez! 
 

Profª Luana Cassel – Ciências  

 

 


