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QUESTÃO 01 –PROFESSORA Lélia 
 

 
 
Escolha na imagem dois aspectos da química que estão presentes no seu cotidiano e escreva onde aparecem com mais frequência. 
 

 
 
As questões 2 e 3 abordam o assunto dos rótulos que trabalhamos na aula sobre rótulos e química do cotidiano. 
 
QUESTÃO 02 –PROFESSORA Lélia 
Escreva em tópicos aspectos importantes na hora de se confeccionar um rótulo. Pelo menos 3. 
 
QUESTÃO 03 – PROFESSORA Lélia 
Aparentemente na ilustração só aparecem rótulos impressos que devem ser colados. Quais outras formas de rótulos que existem? 
 
QUESTÃO 04 –PROFESSORA Lélia 
Na unidade 6 definimos o conceito de matéria. Na Aula de exercícios sobre a unidade 6 foram trabalhados os conceitos de corpo e objeto. Forme uma frase 
onde apareçam os ter termos matéria, corpo e objeto. Você pode ter como exemplo um dos slides da aula de exercícios onde aparecia assim: A cadeira é 
feita de madeira para isso são necessárias 5 toras. 
Madeira: matéria 
Tora: corpo 
Objeto: cadeira 
Agora é sua vez ,com um exemplo inédito. 
 

 
 
 
Utilize a imagem acima para responder as questões de 5 a 7. 
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QUESTÃO 05 –PROFESSORA Lélia 
Qual o nome do aparelho apresentado pela imagem? 
 
QUESTÃO 06 –PROFESSORA Lélia 
Qual a capacidade máxima que o aparelho mede? Escreva o maior valor que você conseguir estimar. 
 
QUESTÃO 07 – PROFESSORA Lélia 
Como poderia ser feito para medir a massa  de 2 litros de água utilizando o aparelho apresentado na imagem ?Escreva em tópicos. 
 
QUESTÃO 08 –PROFESSORA Lélia 
De que maneira são medidos os volumes? Imagine que você necessita preparar uma quantidade exata de refresco. 
 
QUESTÃO 09 –PROFESSORA Lélia 
Os materiais no estado gasoso são misteriosos porque não conseguimos, na maioria das vezes enxerga -los. Quais as características deste estado quanto a 
forma e ao volume? 
 
QUESTÃO 10 –PROFESSORA Lélia 
Encher um pneu de bicicleta só é possível por causa de uma das propriedades do estado gasoso. Que propriedade é esta? 
  
 
 
 


