
 

 

TM 07 - 7º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. No princípio do século XIX, John Dalton propôs a seguinte teoria: 
 

“Toda matéria é constituída de átomos indivisíveis e todos os átomos combinam formando compostos e nas 
reações químicas são rearranjados, não podendo  ser criados ou destruídos”. 

 
Sobre os assuntos, julgue os itens: 
00. a descoberta dos isótopos mostrou que os átomos mesmo elemento podem apresentar diferentes 

massa; 
01. a descoberta do elétron, no final do século XIX, confirmou a ideia de Dalton, a  respeito da 

indivisibilidade do átomo; 
02. a teoria at6omica de Dalton explicou a lei da conservação  das massas de Lavoisier; 
03. Dalton, através da teoria atômica, previu a existência dos elementos radioativos; 
04. a lei das proporções definidas contraria a teoria de Dalton; 
05. a síntese dos elementos transurânicos comprova a possibilidade de criação de átomos; 
06. a equação 92U238  2He4  +  90Th234 

 
02. Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, que: 

a) “os átomos são indivisíveis; 
b) “os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa”; 

Á luz dos conhecimentos atuais, quais são as críticas que podem ser formuladas a cada uma dessa 
hipóteses? 

 
03. Em 1803, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Considere que sobre a base conceitual desse 

modelo sejam feitas as seguintes afirmações: 
 

I. O átomo apresentará a configuração de uma esfera rígida. 
II. Os átomos caracterizam os elementos químicos e somente os átomos de um mesmo elemento são 

idênticos em todos os aspectos. 
III. As transformações químicas consistem de combinação, separação e/ou rearranjo de átomos. 
IV. Compostos químicos são formados de átomos de dois ou mais elementos unidos em uma razão fixa. 

 
Qual das opções abaixo se referem a todas as afirmações CORRETAS? 
a) I e IV   
b) II e III    
c) II e IV    
d) II, III e IV    
e) I, II, III e IV 

 
04. Numa reação entre dois líquidos, realizada num tubo de ensaio, a massa total dos reagentes era 0,524 g. 

Após a reação, o químico responsável pelo procedimento verificou que a massa total contida no tubo era de 
apenas 0,322 g. O químico concluiu que algum gás foi formado na reação e liberado para o meio ambiente, 
já que o tubo estava aberto. Esta conclusão está amparada: 
a) pela lei de Lavoisier. 
b) pelo princípio da incerteza de Heisenberg. 
c) pela hipótese de Avogadro. 
d) pela Lei das Proporções Definidas, de Proust. 
e) pelo princípio de Le Chatelier. 

 
05. Observe a equação química a seguir: 
 

2 4 2 2 6C H     H     C H
(28g) (2g) (30g)

   

 
A comparação entre as massas do produto e dos reagentes relaciona- se à Lei de 
a) Bohr. 
b) Dalton. 
c) Lavoisier. 
d) Rutherford. 
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06. Leia o texto a seguir. 
 

Para muitos filósofos naturais gregos, todas as substâncias inflamáveis continham em si o elemento 
fogo, que era considerado um dos quatro elementos fundamentais. Séculos mais tarde, George Stahl 
ampliou os estudos sobre combustão com a teoria do flogístico, segundo a qual a combustão ocorria com 
certos materiais porque estes possuíam um “elemento” ou um princípio comum inflamável que era liberado 
no momento da queima. Portanto, se algum material não queimasse, era porque não teria flogístico em 
sua composição. Uma dificuldade considerável encontrada pela teoria do flogístico era a de explicar o 
aumento de massa dos metais após a combustão, em sistema aberto. Lavoisier critica a teoria do flogístico 
e, após seus estudos, conciliou a descoberta acidental do oxigênio feita por Joseph Priestley, com seus 
estudos, chegando à conclusão de que o elemento participante da combustão estava nesse componente da 
atmosfera (o ar em si) juntamente com o material, e não em uma essência que todos os materiais 
continham. 
(Adaptado de: STRATHERN, P. O Princípio da Combustão. In: STRATHERN, P. O Sonho de Mendeleiev. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

p.175-193.) 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre combustão, assinale a alternativa correta. 
a) De acordo com a Lei de Lavoisier, ao queimar uma palha de aço, em um sistema fechado, a massa do 

sistema irá aumentar. 
b) Ao queimar uma folha de papel em uma caixa aberta, a massa da folha de papel diminui, porque os 

produtos da combustão são gasosos e se dispersam na atmosfera. 
c) Ao queimar uma vela sobre uma bancada de laboratório, a massa da vela se manterá constante, pois 

houve apenas uma mudança de estado físico. 
d) Considere que, em um sistema fechado, 32,7 g de zinco em pó reagem com 4 g de gás oxigênio, 

formando 40,7 g de óxido de zinco (ZnO). 
e) Na combustão do carvão, em um sistema fechado, 1 mol de C(s) reage com 1 mol de oxigênio 

formando 2 mols de dióxido de carbono (CO2). 
 
07. A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das 

transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos 
reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esta teoria pôde ser explicada, alguns anos mais tarde, 
pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para 
a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier é a de que: 
a) Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação 

química. 
b) Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. 
c) Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização. 
d) Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia. 
e) Toda a matéria é composta por átomos. 

 
08. No final do século XVIII, o cientista francês Antoine-Laurent de Lavoisier, considerado o “pai da química 

moderna” escreveu: 
 

“Podemos afirmar, como um axioma incontestável, que, em todas as operações da arte e da natureza, 
nada é criado; uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento; a qualidade e a 
quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas; e nada ocorre além de mudanças e 
modificações na combinação desses elementos. Desse princípio depende toda a arte de realizar 
experimentos químicos. Devemos sempre supor uma exata igualdade entre os elementos do corpo 
examinado e aqueles dos produtos de sua análise”. (Lavoisier, 1790, p. 130-131) 

 

 
Lavoisier. Disponível em: www.wikipedia.com.br. Acesso em: 06 jul. 2010. 
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A Lei, à qual Lavoisier faz referência no texto, constitui um fundamento essencial para se compreender e 
representar as reações químicas. Essa Lei é conhecida como 
a) Lei das Proporções Múltiplas.  
b) Lei da Conservação de Energia.  
c) Lei da Conservação das Massas.  
d) Lei das Proporções Volumétricas. 

 
09. Quando se aquece uma porção de esponja de aço, constituída principalmente por ferro (Fe), em presença 

de oxigênio do ar, ela entra em combustão formando óxido de ferro (III) como único produto. Logo, se 1 g 
de esponja de aço for aquecido e sofrer combustão total, a massa do produto sólido resultante será 
a) menor do que 1 g, pois na combustão forma- se também CO2(g). 
b) menor do que 1 g, pois o óxido formado é muito volátil. 
c) igual a 1 g, pois a massa se conserva nas transformações químicas. 
d) maior do que 1 g, pois o ferro é mais denso do que o oxigênio. 
e) maior do que 1 g, pois átomos de oxigênio se ligam aos de ferro. 

 
10. “Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos”. 

A afirmação acima está centrada na: 
a) Lei de Lavoisier                        
b) Lei de Proust 
c) Lei de Dalton                            
d) Lei de Graham             
e) Lei de Amagat 

 
 
 


