
 

 

Tarefa Mínima 07 – 9º Ano – Química 

Prof. Dimi 
 
01. Analise os dados abaixo: 

Quais são os valores de "x" e de "y" ? 
 
02. Analise o quadro a seguir: 

  
2

NaOH HC NaC H O

40g 36,5g x 18g

80g y z t

 

Verificando as Leis de Lavoisier e de Proust, determine os valores de x, y, z e t. 

 
03. Com base nessas leis, indique a alternativa que traz os respectivos valores das massas (em gramas) que 

substituiriam corretamente as letras A, B, C e D nesses experimentos: 
 
04. O que são processos exotérmicos. Dê exemplos.  
 

05. O que são processos endotérmicos. Dê exemplos.  
 
06. Qual é o estado físico de maior agitação e maior distância intermolecular. Justifique. 
 
07. Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos: 

I. gás queimando em uma das “bocas” do fogão e 
II. água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta “boca” do fogão. 

 
Com relação a esses processos, pode-se afirmar que: 
a) I e II são exotérmicos. 
b) I é exotérmico e II é endotérmico. 
c) I é endotérmico e II é exotérmico. 
d) I é isotérmico e II é exotérmico. 
e) I é endotérmico e II é isotérmico. 

 
08. Explique de forma detalhada o modelo atômico proposto por Dalton. 
 
09. Explique de forma detalhada o modelo atômico de Thomson. 
 
10. Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser 

considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo 
atômico: 

a) o átomo ser indivisível. 
b) a existência de partículas subatômicas. 
c) os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. 
d) os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. 
e) o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. 

 
11. Segundo o modelo de Thomson, o átomo: 

a) poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam incrustados 
os elétrons, neutralizando a carga positiva. 

b) não é maciço, mas é formado por um núcleo com carga positiva, no qual se concentra praticamente 
toda a sua massa, e ao redor do qual ficam os elétrons, neutralizando a carga positiva. 

c) é formado por elétrons que giram ao redor do núcleo em determinadas órbitas. 

d) é neutro, cercado de elétrons que estariam dispostos ao redor do núcleo, como os planetas ao redor do 
Sol. 

e) é formado por um pequeno núcleo maciço e positivo, e os elétrons movimentam-se em órbitas 

estacionárias, sendo que nesse movimento não emitem energia. 
 
12. Explique de forma detalhada o experimento realizado por Thomson (ampola de Crookes ou tubo de raios 

catódicos). 
 


