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Questões 
Questão 1 (Frente A): 
Exercício 4 página 32 

 
Questão 2 (Frente A): 

Determine o número de átomos nas substâncias abaixo: 
a) NH4OH 
b) Ca(OH)2 

c) Al2(SO4)3 
 

Questão 3 (Frente A): 
Classifique as substâncias a seguir em simples ou compostas: 
a) NaF 

b) O3 
c) CH4 

 
Questão 4 (Frente A): 
Determine o número de elementos formadores das substâncias a seguir: 

a) água oxigenada - H2O2 
b) sulfato de alumínio - Al2(SO4)3 

c) Sacarose - C12H22O11 
 

Questão 5 (Frente A): 
Explique o que é um elemento químico 
 

Questão 6 (Frente A): 
Explique o que é uma substância simples e uma substância composta. 

 
Questão 7 (Frente A): 
Explique o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. 

 
Questão 8 (Frente A): 

Explique o que são as fases de uma mistura ou sistema. 
 
Questão 9 (Frente A): 

Classifique as misturas listadas abaixo em homogêneas ou heterogêneas: 
a) Água e areia 

b) Água e uma pequena quantidade de sal de cozinha 
c) Ar e partículas sólidas 
d) Água e azeite 

 
Questão 10 (Frente A): 

Exercício 1 página 62 
 
Questão 11 (Frente B): 

Exercício 1 página 32. 
 

Questão 12 (Frente B): 
Explique o que é um processo exotérmico. 
 

Questão 13 (Frente B): 
Explique o que é uma transformação endotérmica. 
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Questão 14 (Frente B):   
Cite 2 transformações físicas endotérmicas. 

 
Questão 15 (Frente B): 

Cite 2 transformações físicas exotérmicas. 
 

Questão 16 (Frente B):  
Explique o que é temperatura. 
 

Questão 17 (Frente B): 
Faça o diagrama de transformações físicas e nomeie cada uma das 6 transformações. 

 
Questão 18 (Frente B): 
Explique o que é calor. 

 
Questão 19 (Frente B): 

Explique o motivo de todas as reações químicas absorverem uma pequena parcela de energia 
mesmo quando o processo é exotérmico. 
 

Questão 20 (Frente B): 
Ao colocar gelo no refrigerante é possível observar uma transformação. A transformação 

ocorrida no sistema é classificada como endotérmica ou exotérmica? 

 


