EDUARDO PAES
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CLAUDIA COSTIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGINA HELENA DINIZ BOMENY
SUBSECRETARIA DE ENSINO
MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
ELISABETE GOMES BARBOSA ALVES
MARIA DE FÁTIMA CUNHA
COORDENADORIA TÉCNICA

INÊS MARIA MAUAD ANDRADE CANALINI
MÁRCIA DA LUZ BASTOS
ELABORAÇÃO
CARLA DA ROCHA FARIA
INGRID LOUISE GAUDIERO RIBEIRO
SERGIO FERREIRA BASTOS
SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA
REVISÃO

quimica.seed.pr.gov.br

DALVA MARIA MOREIRA PINTO
FÁBIO DA SILVA
MARCELO ALVES COELHO JÚNIOR
DESIGN GRÁFICO
EDIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA.
EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO

Ciências - 9.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

HAYDÉE LIMA DA COSTA
MÁRCIA DA LUZ BASTOS
ORGANIZAÇÃO

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE
Como a sociedade utilizou a ciência para o desenvolvimento da tecnologia?

3

Há muitos anos, o Brasil era um
país predominantemente agrícola;
as cidades eram bem menores.
Não havia luz elétrica, rádio,
televisão, cinema, computadores,
ônibus, avião, satélites...
Hoje, a vida dos brasileiros é
muito diferente e, se pensarmos
bem, não se passou tanto tempo
assim.
O desenvolvimento tecnológico
contribuiu para a migração do
campo para a cidade e para a
industrialização. Com isso, o
modo de viver e as necessidades
das pessoas se modificaram.

almacarioca.com.br

Hoje, conquistamos e dominamos muitos conhecimentos que podem favorecer,
assim como prejudicar a vida em nosso planeta.

http://ts3.mm.bing.net
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michilimarpucs.blogspot.com

A humanidade vem buscando respostas aos porquês desde a Pré-História.
Começou fabricando artefatos, descobrindo o fogo e não parou mais: a roda, a
agricultura, a cura de doenças...

flammarion.wordpress.com

Com o tratamento de água e esgoto, com o recolhimento de lixo e com a maior oferta de alimento e de
medicamentos, as pessoas passaram a viver melhor e por mais tempo.
Entretanto, grande parte da população mundial não tem acesso a todos os benefícios proporcionados pelo
desenvolvimento tecnológico.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

O que devemos fazer com o lixo eletrônico?

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc22/a08.pdf
http://www.terrabrasil.org.br/noticias/materias/pnt_pr
oblemasamb.htm
http://veja.abril.com.br/230909/lixo-domesticoreduzir-diminuir-impacto-ambiente-p-132.shtml
http://mundoverde.com.br/blog/2010/08/20/vocesabe-o-que-e-lixo-eletronico/

A bomba atômica é um símbolo da Era
Contemporânea. Ela não foi criada pelos
japoneses, mas foi no Japão que ela foi, pela
primeira vez, utilizada contra pessoas durante
a 2ª Guerra Mundial, em agosto de 1945.
Desde então, a bomba atômica tornou-se
símbolo negativo do engenho humano e
almejada por líderes políticos do mundo,
sendo que o povo japonês detém até hoje a
trágica recordação de ter sido a única nação a
experimentar na carne os efeitos de um
bombardeio atômico.
http://www.culturajaponesa.com.br/htm/bombaatomica.html
Cristiane A. Sato

acervosegundaguerra.blogspot.com

SITES SUGERIDOS

http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4977288014857972&pid=15.1

Reúna seus colegas de turma e confeccione
cartazes sobre o consumo exagerado de
produtos eletrônicos e sua substituição rápida
(computadores,
telefones
celulares).
Acrescente à discussão a quantidade de lixo
produzida por estes produtos.

BOMBA ATÔMICA

HIROSHIMA
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http://ts3.mm.bing.net/

Vale ressaltar que o conhecimento
proporcionado pela ciência nem sempre
trouxe benefícios para a humanidade. Ele
também foi empregado para fazer armas de
guerra, cada vez mais sofisticadas, como os
gases tóxicos e as bombas. A intensa
exploração dos recursos naturais causou (e
ainda causa) grande desequilíbrio na
natureza, o que é prejudicial para o nosso
planeta Terra.
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TECNOLOGIA: FABULOSOS INVENTOS E SEUS INVENTORES
As invenções aconteceram à medida que a humanidade foi evoluindo.
Nos primeiros tempos, o homem realizava invenções que o ajudavam a
sobreviver. Ele inventava o que atendia às suas necessidades básicas,
como, por exemplo, ferramentas para caçar.
reflexoesdehistoria.wordpress.com

Sabemos que todos nós vivemos inventando coisas e situações a todo o momento... Mas existiram pessoas muito
iluminadas e que souberam aproveitar as ideias e as oportunidades de seu tempo, deixando marcas até hoje
lembradas... e também modificadas!!!
CONHEÇA ALGUNS FABULOSOS INVENTOS E SEUS INVENTORES
James Watt desenvolveu a MÁQUINA A VAPOR (1765).
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Samuel Morse criou e registrou a patente do TELÉGRAFO (1837).
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Alexander Graham Bell inventou o TELEFONE (1876).
Thomas Alva Edison e Joseph Swan inventaram a LÂMPADA ELÉTRICA (1879).
O alemão Karl Benz desenvolveu o PRIMEIRO VEÍCULO COM MOTOR A GASOLINA (1885).
Os irmãos Lumière criaram o CINEMATÓGRAFO, que antecedeu o cinema (1895).
Invenção do RÁDIO pelo italiano Guglielmo Marconi (1901).
O brasileiro Santos Dumont realizou o primeiro voo com o 14 BIS (1906).

Hoje, as NOVAS TECNOLOGIAS provocam grandes
transformações nas sociedades e nos estilos de vida.
É só pensarmos nos computadores e nos celulares.

A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA NO NOSSO DIA A DIA
Enquanto a ciência procura compreender o mundo, a tecnologia representa o conjunto de processos,

RADIOGRAFIA

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Acima, temos as figuras de uma radiografia e de uma tomografia computadorizada, utilizadas nos
exames de saúde. Que outros instrumentos tecnológicos você conhece e até mesmo utiliza e que nos
auxilia em nosso dia a dia? Pode ser em qualquer campo da atividade humana, como comunicação,
transporte, educação etc. Escreva-os aqui.
_________________________________________________________________________________
Glossário:
tecnologia – produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam à
resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa.
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EXAME FÍSICO

astro.if.ufrgs.br

tstsergiobigi.blogspot.com

o-meu-pequeno-cantinho.blogspot.com

técnicas e instrumentos que podem e devem facilitar e prolongar a vida no planeta.
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A nanotecnologia está na rua
Você não consegue ver, mas produtos microscópicos estão se espalhando pelo mundo, revolucionando tudo à sua
volta
(Leandro Narloch)
Haverá um dia em que os carros serão econômicos, terão uma pintura que nunca fica arranhada e vidros que se
limpam sozinhos e mudam de cor de acordo com o ambiente. Você poderá curar um câncer de pele com um simples
esparadrapo e andar com roupas que não mancham. Tudo isso acontecerá um dia... Será???
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Bem, algumas dessas tecnologias já existem e muitas delas já estão à venda nas lojas!
Sim, são alguns dos primeiros produtos de uma das mais promissoras das ciências: a nanotecnologia – ciência que
lida com objetos em escala nanométrica (1 nanômetro equivale a 1 milionésimo de milímetro). É o trabalho de
cientistas que estão construindo coisas de baixo para cima, manipulando átomo por átomo até criar substâncias com
características quase mágicas.
Eles descobrem que quantias desprezíveis de argila aumentam em 1 000 vezes a resistência de plásticos. “Um
palmtop (computador pessoal pequeno o suficiente para ser segurado numa das mãos e operado com a outra) tem
muito mais memória que o primeiro computador do mundo, que ocupava um prédio inteiro. Mesmo assim, cada um
dos seus transistores precisa de um número absurdo de átomos apenas para dizer 0 ou 1”, afirma o químico Henrique
Toma, da USP.

Graças à nanotecnologia será possível produzir medicamentos mais eficazes, criar materiais mais resistentes,
oferecer computadores com maior capacidade de armazenamento e até alcançar importantes benefícios
socioambientais.
Por isso, a nanotecnologia é considerada a tecnologia-chave do século XXI!

Texto adaptado de SUPERINTERESSANTE (super.abril.com.br)
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EXISTE, OCUPA UM LUGAR E TEM MASSA? ENTÃO, É MATÉRIA!
Se olharmos ao nosso redor, é possível observar várias coisas em que podemos tocar: uma caneta, uma
borracha, um livro etc. Se olharmos pela janela, podemos ver o céu, o sol, as nuvens... Todas as coisas que
observamos, que comparamos e cuja quantidade podemos medir, apresentam características comuns: ocupam lugar
no espaço e têm massa, isto é, podem ser medidas. Tudo que tem existência física ou real é matéria. Tudo o que existe
no universo conhecido manifesta-se como matéria ou energia. A matéria pode ser líquida, sólida ou gasosa.

MATÉRIA LÍQUIDA

MATÉRIA GASOSA
Ciências - 9.º Ano
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MATÉRIA SÓLIDA

http://www.soq.com.br

http://www.soq.com.br

http://www.soq.com.br

Tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa é MATÉRIA.

Continuando a falar de matéria...
• Pegue um recipiente transparente (de vidro ou garrafa pet cortada ao meio).
• Coloque água até a metade do recipiente.
• Meça o nível da água com uma caneta para retroprojetor.
• Coloque uma pedra dentro do recipiente com água.
a) O que aconteceu com o nível da água no recipiente com a pedra?
____________________________________________________________________

pontociencia.org.br

b) Por que houve variação no nível da água?
____________________________________________________________________________________________
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http://images03.olx.pt

AMASSOU? FENÔMENO FÍSICO. QUEIMOU? FENÔMENO QUÍMICO!
Fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria.

Podemos entender fenômeno com sendo qualquer mudança que ocorre nos corpos, causada por
agentes químicos ou físicos. Pode ser, também, qualquer mudança que aconteça no
universo. Logo, a chuva, a digestão, a explosão de uma estrela são exemplos de fenômenos.
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http://www.daredacao.com

http://4.bp.blogspot.com

Mas como podemos reconhecer se um fenômeno é químico ou físico? Como provar? Experimentando, observando
e analisando. Vamos tentar? Observe as figuras abaixo:

Agora, responda:
1. Depois de amassar e jogar o papel no lixo, você descobriu que amassou o papel errado. Você pode consertar o
seu erro? Explique o porquê.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Depois de queimar o papel, você lembrou que ainda iria usá-lo. Você pode consertar seu erro? Explique o porquê.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Qual a diferença entre queimar papel e amassar papel?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

AMASSOU? FENÔMENO FÍSICO. QUEIMOU? FENÔMENO QUÍMICO!
Vamos analisar: se eu amassar o papel, estou demonstrando um fenômeno físico ou químico? Por quê?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Mas, se queimar o papel, qual é o tipo de fenômeno observado desta vez?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Mas, se eu amasso o papel, estarei alterando o papel , porém não estou transformando-o em nada.
Continua sendo papel ,amassado, mas papel! Este é um fenômeno físico.

1. Leia, atentamente, os fatos apresentados a seguir e os classifique em fenômenos físicos ou químicos.
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Se eu queimo um pedaço de papel, estou alterando a estrutura do papel. Ele está se transformando em cinza,
vapor d’agua e CO2 (que não é papel!). Este é um fenômeno químico.

a) Um pedaço de isopor flutuando na água. _______________________________
b) A queima de um papel. _______________________________
c) Um sal se dissolvendo quando colocado em um copo com água quente. _____________________________
d) A digestão de um alimento.____________________________
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Para quem achava que reações químicas só ocorriam em laboratório, uma surpresa: a natureza pode agir e
provocar as mais diferentes reações, como misturar substâncias e colaborar para transformações químicas de
compostos naturais.
O mármore é um exemplo deste acontecimento. Também conhecido como rocha metamórfica, é proveniente
da modificação química do calcário e do meio onde se encontra. O processo é conhecido como metamorfismo,
consiste em uma resposta das rochas e minerais à pressão e ao calor. O mármore é formado a partir da
transformação físico-química sofrida pelo calcário a altas temperaturas e alta pressão. A prova disso é que as
maiores jazidas de mármore se encontram em regiões de atividade vulcânica e que possuem a rocha matriz
calcária. Essa origem explica a definição de rocha metamórfica dada ao mármore.
A temperatura em que se encontra o calcário é definida como grau metamórfico e, juntamente com a
composição química do mineral, molda a rocha dando origem a variadas cores (rósea, branca, esverdeada, preta)
e diferentes texturas. Essas características fazem do mármore um material rentável na indústria de rochas
ornamentais.
Aplicações do mármore: utilizado em decorações, na confecção de objetos ornamentais e de esculturas. Em
construções civis, é aplicado em objetos para uso domiciliar, como pisos, mesas e bancadas para cozinha.

http://milgran.com.br/extracao/blocos.jpg

http://milgran.com.br/extracao/blocos.jpg

(Texto adaptado. Líria Alves Equipe Brasil Escola)
http://www.alpesmarmoraria.com.br/marmores_3.jpg
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Adaptado de http://www.brasilescola.com/quimica/marmore-reacao-quimica-na-natureza.htm
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MÁRMORE: REAÇÃO QUÍMICA NA NATUREZA

MATÉRIA E ENERGIA
Tudo em que você puder pensar, é matéria! Desde as páginas que você está lendo, até a cadeira na qual você
está sentado, tudo é feito de matéria. Mas a matéria não é apenas uma coisa em que você pode tocar, inclui
também o ar que se respira. Tudo é feito de matéria.
Portanto, definimos MATÉRIA como tudo aquilo que possui massa e que, por sua vez, ocupa lugar
no espaço.
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Com um pedaço de madeira, um
marceneiro constrói uma mesa.
Com uma barra de ouro, um
ouvires confecciona uma pulseira.
O pedaço de madeira e a barra de
ouro são exemplos de corpos.
A mesa e a pulseira são exemplos
de objetos.

CORPO
É qualquer porção limitada de
matéria.
OBJETO
É um corpo trabalhado e que
apresenta
algum
tipo
de
utilidade.

http://www.profpc.com.br/Uni2_fig2.jpg
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MATÉRIA E ENERGIA
A ENERGIA é que faz as coisas acontecerem: um raio em dia de tempestade ou o simples ato de amarrar os
cordões do sapato. Os animais usam energia para andar e correr; as plantas usam para crescer. Os ventos, as ondas
do mar e as marés também são energia. Mas, nada disso aconteceria se não houvesse forças trabalhando. Sempre
que a energia é utilizada, há forças envolvidas. A força é sempre necessária para fazer algo se mover.

http://www.profpc.com.br/windsurf.jpg

ENERGIA é tudo aquilo que pode
modificar a estrutura da matéria:
provocar ou anular movimentos,
iluminar, aquecer e resfriar,
provocando, inclusive, sensações.
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http://www.revistashape.com.br/images/stories/dieta/10dicasm_2.jpg

13

Praticar windsurf

Nosso organismo funciona de maneira semelhante ao motor de um automóvel, obtendo energia pela
combustão. A diferença principal está no combustível usado. Com a ajuda de seu Professor, organize um
painel comparativo entre os principais combustíveis utilizados pelos veículos automotivos e pelo nosso
corpo para obter energia.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PROPRIEDADES GERAIS: TODO MUNDO TEM
Toda matéria apresenta propriedades. Essas propriedades identificam a matéria. Compare com seu livro didático pois
essas propriedades podem variar, visto que são inúmeras!!! Vamos ver algumas?
Você seria capaz de numerar as figuras conforme as definições das propriedades gerais da
matéria? Vamos tentar?

(2) Compressibilidade
Os corpos possuem a
propriedade de poder
diminuir de tamanho, sob
a ação de forças
externas.

(3) Volume ou extensão
Todos os corpos ocupam
lugar no espaço.

(5) Elasticidade
Os corpos possuem a
propriedade de voltar à forma e
ao volume originais, cessada a
causa que os modificou.

(6) Impenetrabilidade
Dois corpos não ocupam, ao mesmo
tempo, um mesmo lugar no espaço.
Ciências - 9.º Ano
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(1) Massa
É a medida da quantidade de matéria. É
medida através de balança.

(4) Inércia
A matéria conserva seu
estado de repouso ou de
movimento, a menos
que uma força atue
sobre ela.
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PROPRIEDADES ESPECÍFICAS: CADA UM TEM A SUA!
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http://www.riofilmcommission.rj.gov.br/locacoes/img/gd/engen
hao__pedro_kirilos_1282583601.jpg
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Observe a figura.
Que materiais você imagina que devem ser utilizados para
construir um estádio como esse?
A tecnologia da construção se aproveita dessas
propriedades para construir belíssimos monumentos!!!

Pode-se perceber que a
utilização de um
determinado material na
produção de objetos
depende do estado físico
do material e de suas
propriedades específicas.
As propriedades
específicas da matéria
são utilizadas para
identificar e diferenciar os
diversos materiais.

Estádio Olímpico João Havelange Engenhão

Vamos pensar que, em vez de usar os materiais que você citou acima, o
estádio fosse construído com borracha, vidro e alumínio. O que aconteceria
com o estádio? Você saberia dizer?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Você saberia dizer por que para cortar vidro
precisamos de uma faca com ponteira de diamante ?

Que propriedade específica da matéria é observada
no caso acima?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Outras propriedades específicas
Bons condutores de calor: são os materiais que passam calor - alumínio, ouro,
prata, ferro, papel etc. Ex.: panela de ferro e colher de alumínio.
Maus condutores de calor: são os isolantes térmicos - amianto, madeira, água,
borracha etc.

http://www.if.usp.br

kemptecnologia.blogspot.com

O diamante é o mineral de
maior dureza, formado em
altas
temperaturas
e
pressões. Além da dureza,
seu brilho extraordinário e
suas
características
de
pedra preciosa tornam o
diamante muito valioso. Os
inventos tecnológicos se
aproveitam de sua dureza.
O diamante é usado como
ferramenta de perfuração
para cortar, tornear e furar
outros materiais.

_________________________________________________

Por que os cabos das panelas de METAL
normalmente não são feitos de metal?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Uma propriedade importante dos materiais é a DUREZA. Ela é determinada pela resistência que um material
oferece ao ser riscado por outro.

http://images03.olx.pt/ui/7/55/23/1285438149_123875223_1-Fotos-de--Explicacoes-Fisico-Quimica-a-Precos-Apelativos-1285438149.jpg

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS: CADA UM TEM A SUA!
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PROPRIEDADES ESPECÍFICAS:
CADA UM TEM A SUA!
Observando as densidades
DENSIDADE
ÁGUA = 1,0 g/cm³
ÓLEO = 0,9 g/cm³
ÓLEO DE COZINHA = 0,93 g/cm³
MOEDA = 7,72 g/cm³
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Falando sobre densidade...
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A DENSIDADE, uma propriedade
física da matéria, é a relação entre
a massa (m) de uma substância e o
volume (v) que essa massa
ocupa em um determinado espaço.
A DENSIDADE pode ser obtida
dividindo-se a massa pelo volume:
d=m
v
A massa é dada em gramas (g) e o
volume em centímetros
cúbicos (cm³).
Desse modo, a unidade de
densidade é g/cm3.

Material necessário
• dois copos com água
• uma pedra de gelo
• óleo de cozinha
• uma moeda
Procedimento
Coloque água e uma pedra de gelo em um copo. Em outro
copo, coloque um pouco de água, a mesma quantidade de
óleo de cozinha e uma moeda.
1. O que aconteceu no primeiro copo? Explique.
__________________________________________________
__________________________________________________
2.

Procurar na Educopédia: Ciências, 9º
Ano, Aula 3, atividades de 17 a 19 e
atividades de 22 a 32.
www.educopedia.com.br

O que aconteceu no segundo copo? Explique.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS

Ao pegar um pouco de sal de cozinha nas
mãos, sinto que ele é formado de
pequenos grãos.
Coloco um pouco de sal na língua e percebo um
gosto que defino como salgado.
Sob um facho de luz, o sal emite um pequeno
brilho. É o que vejo.

Nas propriedades organolépticas
ocorrem interações da matéria com os
sentidos:
Cor: a matéria pode ser colorida ou
incolor. Esta propriedade é percebida
pela visão.
Brilho: a capacidade de uma
substância de refletir luz é a que
determina o seu brilho. Percebemos o
brilho pela visão.

anacadengue.com/2011/06/sal.jpg

3.bp.blogspot.com/-/sal_da_terra.jpg

Que sentidos percebem as propriedades do sal?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Que propriedades do sal você pode perceber no relato do nosso
amigo cientista?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Sabor: uma substância pode ser
insípida (sem sabor) ou sápida (com
sabor). Esta propriedade é percebida
pelo paladar.
Odor: a matéria pode ser inodora
(sem cheiro) ou odorífera (com
cheiro). Esta propriedade é percebida
pelo olfato.
Forma: a matéria pode possuir vários
formatos. Esta propriedade pode ser
percebida através do tato.
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http://images03.olx.pt/ui/7/55/23/1285438149_123875223_1-Fotos-de--Explicacoes-Fisico-Quimica-a-Precos-Apelativos-1285438149.jpg

Vamos observar e experimentar as propriedades da matéria? Você usará, para isso, os órgãos dos sentidos,
não é mesmo?
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PROPRIEDADES ESPECÍFICAS: CADA UM TEM A SUA!
Existem propriedades que são características de algumas matérias. Vamos, então, conhecer mais algumas
propriedades específicas da matéria?
ALGUMAS PROPRIEDADES FÍSICAS:
São os valores encontrados, experimentalmente, para o comportamento de cada tipo
de matéria, quando submetidas a determinadas condições. Essas condições não
alteram a constituição da matéria, por mais diversas que sejam.
Ponto de ebulição: temperatura em que a matéria passa do estado líquido para o estado
gasoso (ou de vapor).
Ex. água = 100° C; ferro = 3.000°C.

educador.brasilescola.com
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Ponto de fusão: temperatura em que a matéria passa do estado sólido para o estado
líquido.
Ex. água = 0° C; etanol = -114,1 °C.
Densidade: quanto mais matéria, em um mesmo volume, mais denso é o corpo. Ex.: 1 kg
de chumbo (11,3 g/cm³) é mais denso que 1 kg de ferro (7,9 g/cm³), pois um
quilograma de chumbo ocupa um espaço menor que um quilograma de ferro.

centralquimica.blogspot.com

Calor específico: quantidade de calor necessária para aumentar em 1° C, um grama de
uma substância. Unidade de medida: cal/(g.°C). Ex.: Água= 1 cal/(g. °C).
Dureza: é determinada pela resistência que a superfície do material oferece ao ser riscado
por outro material. O diamante é o material que apresenta maior grau de dureza na
natureza (por isso, não é possível riscá-lo).

portalsaofrancisco.com.br
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Procurar, na Educopédia, outras propriedades: Ciências, 9º Ano, aula 3, atividade 7.

www.educopedia.com.br

PROPRIEDADES QUÍMICAS
São responsáveis pelos tipos de transformação que cada matéria é capaz de sofrer. Relacionam-se à maneira de
reagir de cada substância.
Ex.: oxidação do ferro, combustão do etanol.

SÓLIDO, LÍQUIDO E GASOSO: ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA
O líquido que forma os lagos, rios e mares; o vapor que sobe do solo, dos rios ou dos oceanos aquecidos pelo sol; o
gelo que cobre as altas montanhas são constituídos de uma mesma substância, só que em três aspectos
completamente diferentes. É a água que se apresenta em função das forças de coesão das partículas que a formam,
em três formas diferentes: sólido, líquido e gasoso.

SÓLIDO
LÍQUIDO
GASOSO

Partículas organizadas
muito próximas e sem
espaço entre elas.

Partículas com
pouca organização e
com pouco espaço
entre elas.

Partículas com grande
desorganização e muito
espaço entre elas.

Já sabemos quais são os estados físicos da matéria.
Você saberia dizer o que acontece com o bloco de gelo quando ganha calor? E a água no estado
líquido quando ganha calor?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Fase da matéria é
a forma física na
qual os corpos se
apresentam. Cada
fase possui
características
próprias:
- no estado sólido,
a forma e o volume
são constantes;
- no estado líquido,
a forma é variável
e o volume é
constante;
- no estado
gasoso, a forma e
o volume são
variáveis.

Ciências - 9.º Ano
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www.monografias.com/trabajos12/quimi/Image752.gif

http://educar.sc.usp.br
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A MATÉRIA SE TRANSFORMA: ALTERAÇÃO DOS ESTADOS FÍSICOS
As mudanças de estado físico da matéria dependem, principalmente, de duas grandezas físicas: TEMPERATURA
e PRESSÃO.
Como provar?
Aquecendo a água, o calor faz aumentar a sua temperatura. Quando a temperatura chega a 100ºC, a água muda de
estado físico: passa para o estado gasoso.

http://educar.sc.usp.br/ciencias/quimica/
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http://www.tomieoshiro.blogger.com.br

Ao fazermos um picolé, misturamos água, açúcar, suco de fruta e
levamos ao congelador. Depois de 3 a 4 horas, no congelador, como
estarão os picolés? Justifique sua resposta.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Mas, enquanto você chupa um picolé em um dia quente de verão, ele
começa logo a derreter e a pingar. Por que isso acontece?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Zezé colocou a água para ferver em uma panela. Observe a figura.
Que alteração a chama do fogão causa na
temperatura da água antes da fervura. E durante a fervura?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Vaporização: é a
passagem do estado
líquido para o estado
gasoso. A vaporização
pode ocorrer de três
maneiras:
Evaporação - lenta e na
temperatura ambiente.
Ex.: roupa secando no
varal. Calefação brusca. Ex.: pingar gotas
de água em uma chapa
bem quente. Ebulição rápida com formação de
bolhas. Ex.: ferver água
para cozinhar.

Quer saber mais sobre a transformação da matéria e sua alteração de estados físicos? Acesse
o link e assista ao vídeo da Educopédia: É tempo de química, mudanças de estado físico.
Aula 8 – atividade 1.
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http://www.youtube.com/watch?v=4lWrerKcekg&feature=youtu.be

Relação da temperatura e da pressão na mudança de estado físico.
Se você mora no litoral, a água vai ferver a 100⁰ C – e esse é o ponto em que ela vai transmitir
o máximo de calor ao alimento que está cozinhando. Não adianta aumentar a chama do fogão,
pois a temperatura na panela não vai se alterar. A variação de pressão atmosférica, porém,
modifica o ponto de ebulição. Quanto maior a altitude, mais baixa a pressão atmosférica. Mais
baixo também o ponto de fervura. Em São Paulo, a água ferve a 97º C. Essa diferença ocorre
porque, para que suas moléculas se libertem na forma de vapor, elas precisam ter energia
suficiente para vencer a maior ou menor pressão exercida pelo ar.
Adaptado de http://super.abril.com.br/alimentacao/assim-assado-443898.shtml

Dentro da panela de pressão, a água atinge temperaturas mais altas
que o normal. Em condições normais, a água vira vapor a 100⁰ C.
Mesmo dentro da panela de pressão, parte dela entra em ebulição
ao atingir essa temperatura. Mas, sem ter por onde escapar, o vapor
acaba exercendo uma pressão extra sobre o que não evaporou.
Com isso, as moléculas da superfície ficam espremidas e têm mais
dificuldade para se transformar em gás. A água consegue atingir,
então, temperaturas de 105⁰ C e até 110⁰C sem entrar em ebulição.
Como o calor é maior, a comida fica pronta mais depressa.
Os hospitais empregam imensas panelas de pressão – chamadas
autoclave – para esterilizar roupas e material cirúrgico, matando
as bactérias e os vírus que resistem às temperaturas inferiores
a 100⁰C.
Adaptado de http://super.abril.com.br/cotidiano/agua-fica-mais-quente-causa-pressao-480261.shtml
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Como funciona a panela de pressão que utilizamos em nossas casas?

http://www.chaim.com.br/home/img/NOTICIAS/Modelo_panela_dicas.jpg
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A MATÉRIA SE TRANSFORMA:
ALTERAÇÃO DOS ESTADOS FÍSICOS
Mostrar que, a uma certa temperatura, os materiais mudam de estado.
http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/fte08.htm

Item

Ciências - 9.º Ano
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Montagem
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utilização

lamparina com vela

para aquecer e retirar parafina

caixa de palitos de fósforo

para acender a vela

colher de sopa

para colocar a parafina

estilete

para retirar da vela a parafina a ser derretida

• Retire com o estilete cerca de três milímetros cúbicos de parafina
do lado da vela da lamparina.
• Coloque na colher a parafina que foi retirada.
• Acenda a vela e a fixe em algum lugar.
• Segure a colher logo acima da chama da vela.
• Espere a parafina derreter.
• Retire a colher de cima da chama e espere a parafina esfriar até
voltar a virar vela.
• Volte a segurar a colher logo acima da chama da vela.
• Espere até que a parafina se decomponha, passando para gás.

http://portaldoprofessor.mec.gov.br

Material

Muito cuidado ao manusear materiais nos
experimentos.
Toda experimentação deve contar com a
participação
do seu Professor ou de um adulto.

Você saberia dizer quais são as mudanças de estado físico que a parafina sofre durante todo o
experimento? Como ocorrem essas mudanças?

Aprofunde seus conhecimentos. Visite o site
www.fc.unesp.br/experimentosdefisica

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

A MATÉRIA SE TRANSFORMA: ALTERAÇÃO DOS ESTADOS FÍSICOS
Fusão é a passagem do estado sólido para o estado
líquido e ebulição é a passagem do estado líquido
para o estado gasoso.

Vamos relembrar?

1. Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição a mesma pressão, das substâncias a seguir:
a) Que substâncias se encontram no estado líquido a
50° C?___________________________________________
b) Que substâncias se encontram no estado sólido a
100° C? _________________________________________
2. Os estados físicos da matéria caracterizam-se pelo grau de organização de suas moléculas. Com base
neste conhecimento, complete as frases abaixo, utilizando uma das palavras entre parênteses, de modo a
obter afirmações verdadeiras.
b) Num gás, as partículas movem-se com (grande/pequena) ____________ liberdade.
c) Nos líquidos, a liberdade de movimento é (maior/menor) _________ do que nos gases.
d) Nos sólidos ,a organização das partículas é (grande/pequena) ________________.

kids.sapo.pt

3. O período de seca é caracterizado pela ausência de chuvas. Por isso, também é
conhecido como estiagem. Em algumas regiões do Brasil, este período é bastante
significativo, pois afeta a saúde dos moradores. Dentre as principais queixas está a
dificuldade de respirar. Uma solução caseira para amenizar o problema seria espalhar,
pelos cômodos da casa, recipientes abertos, contendo água. O que acontece com essa
água? Por que o método se torna eficaz?

Ciências - 9.º Ano
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a) A agitação das partículas é (maior/menor) _________ nos líquidos do que nos gases.

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS, SUBSTÂNCIAS.
DE QUE SÃO FORMADAS AS COISAS A NOSSA VOLTA?

Ciências - 9.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

Olhe ao seu redor. Plantas, pedras, gente, computadores: de que tudo é feito? Como é possível existir tanta diferença
e tantos diferentes? E em outras partes do universo, a matéria se compõe do mesmo jeito?

25

Já sabemos que tudo é feito de matéria. Porém, o que compõe a matéria?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ÁTOMO – ONDE TUDO COMEÇOU? GRÉCIA

http://aula2-estruturadoatomo2-091213213107-phpapp02/95/slide-3-728.jpg?1332119912

Os átomos são pequenas unidades
que formam tudo o que existe no
Universo. Há cerca de 2,5 mil
anos, o filósofo grego Demócrito
disse que, se pegássemos todas
as coisas e fôssemos partindo em
pedaços, cada vez menores,
chegaríamos a uma partícula
indivisível. Ele chamou essa
unidade minúscula de átomo
(a = não e tomo = divisível).
Outro grego afirmava que os
átomos, embora não possam ser
divididos em partes menores por
nenhum meio físico, são dotados
de estrutura. O conceito de átomo,
como se conhece na química
moderna, levou dois milênios para
ser formulado!
Hoje sabemos que há diferentes
tipos de átomos, átomos esses que
formam as moléculas que, por sua
vez, formam a matéria.
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Podemos dizer que o conceito de átomo nasceu na Grécia há aproximadamente,
2.500 anos. Os seus atributos foram objeto de especulação de muitos filósofos e
cientistas que não pouparam esforços para descrevê-los.

Os ALQUIMISTAS são um tipo de cientista do passado. Não conheciam os átomos e tentaram transformar alguns
metais comuns em ouro. Pesquise sobre a ligação entre a alquimia e a química. Depois, discuta com seus colegas
sobre as possiblidades de sucesso ou de fracasso dos alquimistas.
Visite os sites
http://www.infoescola.com/quimica/alquimia/
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/alquimia/alquimia.php
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DE QUE SÃO FORMADAS AS COISAS A NOSSA VOLTA?
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Toda matéria é formada por átomos. No início se pensava que o átomo era indivisível... Daí, muitas vezes, ele
ser representado como uma “bolinha”... Hoje, já sabemos muitas coisas novas sobre o átomo. O átomo é
dividido em partículas menores, com características e cargas diferentes: as mais importantes são as três
indicadas abaixo!!! Mas, representar uma ideia tão pequena e tão cheia de detalhes... não é fácil!!!
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Olhando o modelo de átomo, você saberia dizer que
estruturas compõem o núcleo? E que estruturas giram em
volta do núcleo?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

http://educar.sc.usp.br

ESTRUTURA DO ÁTOMO
Os átomos são formados por três partículas fundamentais:
PRÓTONS – possuem carga elétrica positiva e massa igual a 1.
NÊUTRONS – não possuem carga elétrica e têm massa igual a 1.
Essas duas partículas formam o núcleo atômico.
ELÉTRONS – possuem carga elétrica negativa e massa quase desprezível.
Ficam girando ao redor do núcleo, formando a eletrosfera.
Em um átomo, em equilíbrio ou neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons.

DE QUE SÃO FORMADAS AS COISAS A NOSSA VOLTA?

MODELOS ATÔMICOS
Pesquisar sobre cada um dos modelos atômicos e suas respectivas
teorias, que evoluíram durante o tempo e que permitiram a concepção do
modelo atômico atual.
Para este trabalho, utilize a Educopédia, os livros da Sala de Leitura e os
sites recomendados abaixo.

Sites recomendados:
http://www.agracadaquimica.com.br/index.php
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/modelos-atomicos/modelos-atomicos-1.php
http://www.aulas-quimica

mundoeducacao.com.br
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Você pode também acessar o Caderno Pedagógico de Ciências do
9.º Ano - 1.º bimestre / 2010.

Saiba mais sobre a estrutura e o comportamento dos átomos no site da Educopédia, acessando o
link abaixo e assistindo ao vídeo – O que é o átomo.
http://www.educopedia.com.br/educopedia/aula/show/9/cie/1125/2475
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QUAL É O SEU NOME? OXIGÊNIO, CARBONO, HIDRÔGENIO...
Os elementos químicos são estruturas fundamentais que, combinadas ou misturadas, formam toda a matéria que se
conhece. Você quer entender melhor? Vamos observar a molécula de água.

elemento químico - hidrogênio

A molécula de água é formada
por dois átomos do elemento
químico HIDROGÊNIO e um
átomo do elemento químico
OXIGÊNIO.

elemento químico - oxigênio
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wiseupkids.com

Todos os elementos químicos são compostos de átomos: no caso da molécula da água, dois átomos de Hidrogênio e um
de Oxigênio.
Todos os átomos de um mesmo elemento químico são iguais: os dois átomos de Hidrogênio que compõem a água.
Os átomos de elementos químicos diferentes são diferente: a diferença entre os átomos de Hidrogênio e os de Oxigênio.

Agora, é com você!
Escreva quantos átomos
e elementos químicos
encontramos em cada
MODELO ao lado.
pt.wikipedia.org
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS, SUBSTÂNCIAS.
QUAL É O SEU NOME? OXIGÊNIO, CARBONO, HIDRÔGENIO...
Na natureza e também desenvolvidos em laboratório, foram descritos 114 átomos diferentes que constituem os
elementos químicos. Cada elemento químico é identificado por um nome, um símbolo e um número atômico. O
nome tem origem nas línguas latina ou grega e o símbolo é a primeira letra ou a primeira e uma outra letra do nome.
Alguns símbolos são escritos com letras que não estão nos nomes.
Isso acontece quando os símbolos são tirados dos nomes dos elementos em latim.
Ex.: prata (argentum) /ouro (aurum)/ chumbo (plumbum).
Para que os elementos químicos sejam conhecidos no mundo todo existe uma linguagem universal de
representação. Assim, o símbolo do oxigênio, por exemplo, é O na China, na Itália ou em qualquer outro país.

Qual é o seu nome? Oxigênio, cloro, prata, carbono, ferro...
Qual é o seu símbolo? O , Cl, Ag, C, Fe...

No quadro de letras a seguir, estão os nomes de quinze elementos. Descubra os nomes dos
elementos químicos apresentados na tabela ao lado.
Ferro
Cobre
Oxigênio
Fósforo
Carbono
Prata
Cobalto
Alumínio
Cloro
Crômio
Chumbo
Hidrogênio
Zinco
Níquel
Ouro
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Telecurso2000.com.br
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QUAL É O SEU NOME? OXIGÊNIO, CARBONO, HIDRÔGENIO...
O número atômico (Z) é como a identificação do elemento químico, ou seja, cada elemento
possui o seu, que é diferente de todos os outros. Dessa forma, os átomos com o mesmo
número de prótons pertencem ao mesmo elemento químico.
O número atômico
(Z) do Flúor é 9.
Isto quer dizer que ele
tem
9 prótons no seu
núcleo.

O número de massa (A) é a soma do número
de prótons com o número de nêutrons contidos
no núcleo do átomo. O número de massa do
Flúor é 19, pois o Flúor possui 9 prótons e 10
nêutrons contidos no seu núcleo.

A=p+n
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Observe como representamos o átomo de carbono com
seu número de massa (A) e o seu número atômico (Z).
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ou

Agora, veja alguns elementos químicos, seus símbolos e
números atômicos.
Elemento químico

Símbolo

Hidrogênio
Hélio
Lítio
Berílio
Boro
Carbono
Nitrogênio
Oxigênio
Neônio
Alumínio
Ferro

H
He
Li
Be
B
C
N
O
Ne
Al
Fe

Número atômico (Z)
1
2
3
4
5
6
7
8
10
13
26

Tenho que entregar todas
essas cartas para os
elementos químicos
endereçados. Você poderia
me ajudar, escrevendo o
nome dos elementos?

______________

______________

______________

______________

______________

ELEMENTO QUÍMICO: DO DIAMANTE AO ESPAÇO SIDERAL
A teoria da Grande Explosão é a mais aceita entre os cientistas para a explicação da origem do Universo e de tudo o
que conhecemos até agora. Tudo que existe na Terra existe no Universo. Portanto, todos os elementos químicos, que
estão presentes no Universo, também estão presentes ao nosso redor. Mesmo as galáxias mais distantes são feitas
por estes mesmos elementos químicos.
Observando as figuras, que tipos de elementos químicos você acha que fazem parte delas?

mesquita.odo.br

tramontina.com.br

APLICAÇÕES DE ELEMENTOS QUÍMICOS NO COTIDIANO
Alumínio (Al) - metal usado para a fabricação de latas de bebida, panelas e utensílios domésticos.
Prata (Ag) - usado em espelhos, para se obter a reflexão total de uma imagem, joias e talheres .
Níquel (Ni) - usado para a fabricação de moedas.
Ferro (Fe) - combinado com carbono, enxofre, silício, fósforo, níquel, cromo e alumínio para obtenção de aço.
Flúor (F) - usado para proteger os dentes; está presente na água potável e em pastas de dentes.
Cálcio (Ca) - compõe minerais do solo e é de grande importância para a saúde dos nossos ossos.
Carbono (C) - elemento básico para os seres vivos. Forma o diamante e o grafite, e é um dos principais
elementos químicos presentes na composição do petróleo.
Sódio (Na) - é usado para tornar a água potável. Ao lado do cloro, forma o sal de cozinha
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pt.dreamstime.com
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ÁTOMOS REUNIDOS FORMAM MOLÉCULAS
As partículas, formadas por grupos de átomos, são
chamadas de
moléculas. As moléculas podem ter dois, três,
quatro e até milhares de átomos.

Moléculas são arranjos de átomos que se unem formando substâncias. Na linguagem dos químicos, elas são
representadas por fórmulas. Ex.: fórmula da água - H2O ou fórmula do gás carbônico - CO2.
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Na fórmula química, os
índices representam o
número de átomos que
participam da formação
da molécula.

Você saberia citar outros exemplos de
moléculas e suas fórmulas?
______________________________________________________
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Na fórmula da água,
encontramos 2 átomos
de H (hidrogênio) e 1
átomo de O (oxigênio).
Quando temos somente
um átomo na fórmula,
este não é indicado.

ÁTOMOS REUNIDOS FORMAM MOLÉCULAS
Agora, vamos concluir o que aprendemos sobre moléculas!

Telecurso2000.com.br

1
Átomos:
____
Elementos: ____
Moléculas: ____
Substâncias:____

2
Átomos:
____
Elementos: ____
Moléculas: ____
Substâncias:____

5
Átomos:
____
Elementos: ____
Moléculas: ____
Substâncias:____

3
Átomos:
____
Elementos: ____
Moléculas: ____
Substâncias:____

6
Átomos:
____
Elementos: ____
Moléculas: ____
Substâncias:____
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Veja se realmente você entendeu tudo!
Escreva quantos átomos, elementos químicos, moléculas e
substâncias encontramos nas representações moleculares a seguir.

4
Átomos:
____
Elementos: ____
Moléculas: ____
Substâncias:____

7
Átomos:
____
Elementos: ____
Moléculas: ____
Substâncias:____
divulgarciencia.com
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SUBSTÂNCIAS SIMPLES - ÁTOMOS IGUAIS
SUBSTÂNCIAS COMPOSTAS - ÁTOMOS DIFERENTES
Você saberia dizer a diferença entre uma substância simples e uma substância composta?
Quando uma molécula é constituída por um só tipo de átomo, temos uma substância simples.
Quando ela é formada por mais de um tipo de átomo, temos uma substância composta.

A substância oxigênio, O2 é considerada substância simples, pois em condições
clipart

ambiente é um gás constituído somente por átomos do elemento oxigênio.

A água é uma substância composta, pois é formada por dois
átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio.
Ciências - 9.º Ano
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cienciasnaturaiscvg2010.blogspot.com
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Agora, é com você!
Que grupos de moléculas, a seguir, são classificado como substâncias simples?

http://hilariomoura.files.wordpress.com/2010/02/aula_01_abril09_06.jpg

ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS, SUBSTÂNCIAS.
1. Os alquimistas, um tipo de cientista do passado, não conheciam os átomos e tentaram transformar alguns metais
comuns em ouro. Discuta com seus colegas sobre a possiblidade de sucesso ou fracasso dos alquimistas.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Complete:
a) Os prótons são partículas que possuem massa relativa igual a: ___________
b) O átomo apresenta duas regiões distintas. Quais são elas? ____________ e _____________.
c) Qual a região do átomo que apresenta maior massa?___________
d) Carga elétrica negativa pertence aos ____________ e carga elétrica positiva pertence aos ______________.
e) Um elemento apresenta Z=11. Isso significa que _________________________________________________.

g) Um átomo com 15 prótons e 17 nêutrons possui Z = ___________ A = ____________
3. Complete, corretamente, as lacunas do parágrafo a seguir, com as palavras MASSA – SÍMBOLO – PRÓTONS.
“Um elemento químico é representado pelo seu __________, é identificado pelo número de _________ e pode
apresentar número diferente de _____________.”
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f) Um átomo isolado com Z=10 e A =22, apresenta nº de prótons = ________ e nº de nêutrons = ________.

4. De acordo com o quadro abaixo, podemos dizer que há:
a) átomos: ____
b) elementos: ____
c) moléculas: ____
d) substâncias simples: _____
e) substâncias compostas: _____
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ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS E SUBSTÂNCIAS.
5. Escreva o símbolo de um elemento químico que
compõe cada substância ou objeto do quadro ao lado.

ÁGUA

PANELA DE FERRO

ANEL DE OURO

DIAMANTE

6. "Os peixes estão morrendo porque a água do rio está sem oxigênio, mas nos trechos de maior corredeira a quantidade de
oxigênio aumenta". Ao ouvir esta informação de um técnico do meio ambiente, um estudante, que passava pela margem do rio,
ficou confuso e fez a seguinte reflexão: "Estou vendo a água no rio e sei que a água contém, em suas moléculas, oxigênio. Então,
como pode ter acabado o oxigênio do rio?

b) Classifique as substâncias em simples e compostas.
___________________________________________________________________________

7. Observe os esquemas e responda o que é pedido:
www.agracadaquimica.com.br
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c) Qual é a confusão cometida pelo estudante em sua reflexão?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

O átomo representado na figura ao lado tem ____ prótons, ____ nêutrons e ____ elétrons:
Então, seu número atômico (Z), que é o mesmo que seu número de ____________, será _______.
O número de massa (A) é _____________ porque é a soma de seu número de _______________
e _______________ .
8. Observando as figuras, que tipos de elementos químicos você acha que fazem parte delas?
ÁGUA

CELULAR
blog.beruby.com

ama-a-agua.com
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revistapilates.com.br

SANGUE

http://www.portalsaofrancisco.com.br/peixe-56.jpg

a) Escreva as substâncias mencionadas no texto e as fórmulas moleculares delas.
___________________________________________________________________________

ÁTOMOS, ELEMENTOS, MOLÉCULAS E SUBSTÂNCIAS.
Monte, com seus colegas, o JOGO DA MEMÓRIA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS. Tire cópias dos
modelos abaixo ou faça suas próprias cartas.

Aprenda neste livro online “Onde está a Química”.
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MEC/SESu-DEPEM

Mika, Lili, Caíque e Dudu são quatro adolescentes de 14 anos. Eles estudam juntos, compartilham suas descobertas,
suas paixões, seus compromissos. Ao acompanhar a história desses personagens, você vai entrar no maravilhoso
mundo da Química. Quer saber mais?
Acesse :
http://quimica2011.org.br/images/stories/Onde_esta_a_Quimica_BR.pdf
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Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades
Os elementos químicos estão agrupados em quatro conjuntos com propriedades próprias.

METAIS
Bons condutores de
corrente elétrica e de
calor ; brilho metálico
característico.

AMETAIS
Maus
condutores de
eletricidade; coloração
opaca e no estado
sólido se fragmentam.

GASES NOBRES
São chamados de nobres
porque são quimicamente
inertes (participam de
poucas reações).
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Vamos agrupar os elementos químicos conforme suas propriedades. Leia algumas
características colocadas acima.

Elementos que são bons condutores de calor e de eletricidade.
Elementos que formam gases à temperatura ambiente.
Elementos que não se misturam na natureza.
Elementos que formam sólidos à temperatura ambiente.
Elementos opacos que, no estado sólido, se fragmentam facilmente.
Analisando os elementos, você saberia reuni-los em 3 grupos?
Elemento, que, por ser mais leve que o ar, foi utilizado, no passado, para encher dirigíveis?
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HIDROGÊNIO
Por possuir
características
próprias, não se
enquadra em nenhum
outro grupo.

Aplicações dos
GASES NOBRES.
O hélio é um gás muito
leve, e, por isso, é
utilizado para encher
balões e dirigíveis.
O tom roxo-alaranjado da
luz, emitida pelos tubos
de neônio, é usado para
a fabricação de
indicadores publicitários.
O ARGÔNIO é
empregado como gás de
enchimento de lâmpadas
incandescentes. O
CRIPTÔNIO e o
XENÔNIO têm, como uso
principal, os flashes
fotográficos. O RADÔNIO
é usado em radioterapia
e está contido em
cápsulas para aplicação
nos pacientes.
http://www.usp.br/quimica

ELEMENTO QUÍMICO - "A FÓRMULA DO CORPO HUMANO“
Dos 92 elementos
químicos que existem
na natureza ,mais de
20 fazem parte do
corpo humano.
Temos 95% da massa
do nosso corpo
formado por 4
elementos: oxigênio
(60%), carbono,
hidrogênio e nitrogênio.
Estes átomos formam
as importantes
biomoléculas dos
corpos de todos os
seres vivos (proteínas,
açúcares, gorduras e
ácidos nucleicos...)

Outros elementos (5%), embora
em quantidade bem menores,
são também importantes para o
funcionamento do corpo
humano.

Texto adaptado Revista
Superinteressante.
lealchemyst.blogspot.com

Metais:
______________________
______________________
Ametais:
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Vamos reunir os elementos químicos acima
em metais e ametais?

O iodo (0,001%)
regula o
funcionamento da
glândula tireoide.
O cálcio (1,38%) que
forma, por exemplo, os
ossos e os dentes.

Ciências - 9.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

O FERRO, por
exemplo, que compõe
apenas 0,005% do
corpo humano, é
essencial para o seu
funcionamento,
principalmente para o
sangue.

Você saberia dizer que elemento químico
acima não pertence ao grupo dos metais e
ametais? Por quê?
Que grupo de elementos químicos não faz
parte da composição do corpo humano?
http://3.bp.blogspot.com/pombo_correio.jpg

40

http://nti.ceavi.udesc.br/e-lixo/conteudo/imagens/efeitos-corpo-humano.jpg
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ELEMENTO QUÍMICO - "A FÓRMULA DO CORPO HUMANO“
Danos à saúde do e-lixo.
Lixo eletrônico ou e-lixo é um conglomerado de aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, os aparelhos de
celular, as suas baterias, os notebooks, os estabilizadores, as fontes de energia, os mouses, que deixam de ser úteis,
por estarem com defeito ou obsoletos. Os elementos químicos presentes no lixo eletrônico podem causar diversos
problemas à saúde do ser humano. A contaminação pode ocorrer pelo contato direto com os elementos químicos,
que entram na fabricação dos equipamentos eletrônicos.
Observe abaixo a relação de alguns elementos químicos encontrados no lixo eletrônico e sua ação no corpo
humano. (Texto e esquema adaptado do site ceavi.udesc.br)
Mercúrio: as concentrações entre 3 g e 30 g
podem ser fatais por serem altamente tóxicas; é
de fácil absorção por via cutânea e pulmonar; tem
efeito cumulativo; provoca lesões no cérebro.

Chumbo: provavelmente, o elemento químico
mais perigoso; acumula-se nos ossos, nos
cabelos, nas unhas, no cérebro, no fígado e
nos rins; causa dores de cabeça e anemia,
mesmo em baixas concentrações.
Cromo: acumula-se nos pulmões, na pele, no
músculo e no tecido adiposo; pode causar
anemia, afeta o fígado e os rins; favorece o
aparecimento de câncer pulmonar.

Cobre: causa intoxicações; afeta o fígado.
Bário: eleva a pressão arterial e
age no sistema nervoso central;
causa problemas cardíacos.
Níquel: irritação nos pulmões; causa
reações alérgicas e problemas no
fígado e no sangue. Tem efeito
cancerígeno.

Zinco: causa secura na garganta,
tosse, fraqueza, dores, arrepios,
febre e vômitos.
Arsênio: acumula-se nos rins, no fígado, no sistema
gastrointestinal, no baço, nos pulmões, nos ossos e nas
unhas; pode provocar câncer de pele e dos pulmões.

Que tal criar uma charge sobre a figura do e-lixo?
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
http://1.bp.blogspot.com

Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades

Adaptado - http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=684&PRODUCAO+DE+HIDROGENIO#top

Produção e armazenamento de gás hidrogênio.
O objetivo desta experiência é reconhecermos a presença e a aplicabilidade do elemento
HIDROGÊNIO.

http://img1.recadosonline.com/555/002.gif

Será que você conseguirá encher um balão de gás hidrogênio? Vamos lá!

Produção e armazenamento
Concluído o procedimento de montagem da experiência, você irá notar que o alumínio começará a formar bolhas
de gás que são gás hidrogênio. Esta é a hora de você colocar na boca da garrafa a bola, a fim de capturar todo o
gás. Para assegurar que a bola não se solte, ou o gás hidrogênio vase, amarre a bola à boca da garrafa, utilizando
o elástico. A bola irá capturar o gás hidrogênio produzido na reação, até encher, e quando estiver cheia, você deve
segurar bem a boca da bola, vedando-a, e retirando-a da boca da garrafa. Dê vários nós para fechar bem a bola e
evitar a saída do gás. Está pronto seu balão de hidrogênio. E ele ainda pode voar!!!
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Material
- hidróxido de sódio/soda cáustica 10ml (comprado em farmácias)
- aparas de alumínio ou palha de aço
- água 100ml
Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos.
- 1bola de borracha (essas de festa de aniversário)
Toda experimentação deve contar com a participação
- 1garrafa limpa de vidro
do seu Professor ou de um adulto.
- 1elástico
Montagem
Você colocará os 10 ml de hidróxido de sódio dentro da garrafa, junto a 100 ml de água. Depois que a solução
estiver bem misturada, você coloca os pedacinhos de alumínio (pode ser de qualquer tamanho, desde que as
barras passem no gargalo da garrafa) em uma quantidade de alumínio suficiente para encher a sua mão.

1. Agora, responda à pergunta:
Por que o balão de gás hidrogênio do experimento é capaz de voar?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Quer saber mais? Assista ao vídeo do experimento acima: http://www.youtube.com/watch?v=pjY-xVbguvg ou
http://www.youtube.com/watch?v=IKYOcVJ_uRY
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Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades
1. Quebra-cuca!!
Tente acertar o grupo de elementos químicos pelas características relacionadas abaixo:
Coloque (M) para metais, (A ) para ametais, (G) para gases nobres e (H) para o hidrogênio.
a) Grupo com elementos mais abundantes na natureza. ( A )
b) Grupo empregado na construção de semicondutores. ( A )
c) Grupo formado por elementos que não se misturam facilmente. ( G )
d) Grupo que possui um único elemento que, em condições normais, se apresenta no estado líquido. ( M )
e) Assemelha-se ao vírus: não se encontra em nenhum grupo de elementos químicos. ( H )
f) Tem como aplicação flashes de máquina fotográfica. ( G )
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2. Vamos fazer uma charge para a figura abaixo sobre os gases nobres?!

Telecurso2000.com.br

3. Os elementos ao lado são classificados como:
( ) metais
( ) ametais
Agora coloque seus símbolos nos quadrados.
4. Por que não podemos inserir o hidrogênio (H) em nenhum grupo de elementos químicos?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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5. Relacione 3 propriedades que diferenciem os metais dos ametais.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades

a)

( ) metais
( ) ametais

b)

( ) metais
( ) ametais

7. Escreva o nome e o respectivo símbolo de três elementos classificados como gases nobres e suas aplicações no
cotidiano .
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. O lixo eletrônico ou e-lixo é um conglomerado de aparelhos eletrônicos. Que tipo de aparelhos eletrônicos pode ser
encontrado no e-lixo?
______________________________________________________________________________________________
9. O ferro é um elemento químico, símbolo Fe, de número atômico 26 e massa atômica 56. É extraído da natureza
sob a forma de minério de ferro.
a) Escreva o Z e o A do ferro mencionado no texto. Z = _____________ e A = _____________ .
b) Escreva duas utilidades do ferro. _______________________________________________________________.
c) A que grupo de elementos químicos o ferro pertence? _________________ .
d) O ferro é uma substância ______________ pois é formado por átomos iguais do mesmo elemento químico.
e) Quando o ferro fica exposto ao ar atmosférico, como no exemplo da palha de aço, ele reage com o oxigênio e
passa, então, a formar uma nova substância, a ferrugem, que é classificada como substância ______________,
pois é formada por átomos diferentes.
10. Quais os elementos químicos que compõem 95% do nosso corpo? E onde eles são encontrados?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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http://2.bp.blogspot.com/_IEt4B2OiufA/Ga,Pb31.jpg

6. Classifique os elementos abaixo e complete com o símbolo químico na caixinha:
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Os elementos químicos se agrupam de acordo com as suas propriedades

Pesquise a origem dos elementos químicos ao lado.
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rodrigobarba.com

SITES DE PESQUISA:
rhbjhistoria.blogspot.com
rossiweb.blogspot.com

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Aprenda mais sobre os elementos químicos nesse jogo: Na minha casa tem elemento químico.
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http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_naminhacasatemelementosquimicos.htm

MENDELEIEV - O PAI DOS ELEMENTOS QUÍMICOS

Mendeleiev criou uma carta para
cada um dos 63 elementos
conhecidos. Cada carta continha
o símbolo do elemento, a massa
atômica e suas propriedades
químicas e físicas. Colocando as
cartas em uma mesa, organizouas em ordem crescente de suas
massas atômicas: raio, cor,
reação com a água, reações
químicas em geral, formação de
óxidos, condução elétrica etc.

Mendeleiev formou a tabela periódica. A vantagem da tabela periódica de Mendeleiev sobre as outras é que
esta exibia semelhanças. Mostravam semelhanças numa rede de relações vertical, horizontal e diagonal. Em
1906, Mendeleiev recebeu o Prêmio Nobel por este trabalho. Sua classificação periódica é a base da teoria da
estrutura eletrônica do átomo.
Dmitri Mendeleiev morreu no dia 2 de fevereiro de 1907, em São Petersburgo, prestigiado pela comunidade
científica internacional. (Texto adaptado :www.portalsaofrancisco.com.br)
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http://www.explicatorium.com/images/Personalidades/Mendeleiev.jpg

Dmitri Mendeleiev (1834-1907)
nasceu em Tobolsk, na região
leste da Sibéria, no dia 8 de
fevereiro de 1834.
Em 1861, Mendeleiev voltou
para São Petersburgo, onde
lecionou química no Instituto
Técnico. Data dessa época
seu tratado
sobre os
princípios de química, livro
clássico em que o autor
aprofundou o estudo das
propriedades dos elementos
químicos, na tentativa de criar
um sistema para classificá-los.
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