
 

CEPMG - PROFESSORA AUGUSTA MACHADO 

Hidrolândia, _____ de _________________ de 2020. 

Aluno (a): ________________________________________________ 

Professora: Lilian Rejelane       Serie: 9° ano     Turma: ______      Disciplina: Química 

 

Aula 01: Revisão da química 

 

Lista de exercícios 

 

Como vimos ao longo dos nossos estudos de química percebemos que todos os elementos químicos, moléculas, 

substancias... Toda a matéria presente no universo é formada por átomos. Este é composto por um núcleo que abriga 

prótons de carga positiva e nêutrons que não possui carga e uma eletrosfera que abriga os elétrons. Esse 

conhecimento que hoje para nós é algo corriqueiro e para muitos é até banal só foi possível graças a curiosidade é 

persistência de muitos cientistas, filósofos e estudiosos, hoje de posse desse conhecimento manipulamos os 

elementos químicos para produzir energia, enriquecer plantações, tornar os elementos mais nutritivos, produzimos 

medicamentos e veneno. A produção e a manipulação da matéria é um campo enorme da qual ainda há muito o que 

se descobrir, mas para isso é preciso investigar e para investigar temos que questionar fazer perguntas ser curioso e 

perceber que em praticamente tudo na ciência tem correlação. 

Tentaremos neste momento sanar as duvidas que por ventura exista.  

01. Toda matéria possui massa e ocupa um espaço, portanto a matéria pode ser medida e pesada, mas toda matéria é 

formada por átomos em que este possui prótons, elétrons e neutros, logo estes possuem volume e massa, mas toda 

matéria é igual? Então o que a diferencia? O que torna um átomo diferente do outro? 

 

 

02. O que tem de errado com a afirmação. “Se todo átomo possui prótons, nêutrons e elétrons e este é divisível, logo 

todos os átomos são iguais”. 

 

 

 

03. Como podemos diferenciar os átomos? 

 

 

 

04. Todos os átomos estão representados na tabela periódica e possuem símbolos que os identificam com uma ou 

duas letras caso ocorra uma repetição do símbolo como no exemplo do carbono “C” e cálcio “Ca”, pesquise na tabela 

periódica o número atômico “Z”, número de massa “M” e o número de neutro “N” que estes dois elementos 

possuem? 

 

 

05. A qual período e família os elementos “C” e “Ca” estão presentes? 


