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1. A naftalina é uma substância utilizada em ambientes domésticos para repelir baratas e traças, com 
o objetivo de proteger, principalmente, tecidos e papéis. Nas condições ambientes (temperatura 
de 25 °C e pressão de 1 atm), ela se encontra no estado sólido, sendo comercializada na forma de 
pequenas esferas brancas. Quando depositada em gavetas ou compartimentos, a naftalina sofre 
mudança de estado físico, o que provoca a liberação de gases com odor que espanta os insetos. 

a) Qual o nome dado à transformação física observada nesse caso?  

b) Do ponto de vista submicroscópico, descreva os estados físicos inicial e final dessa substância. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Estrutura da matéria 

Habilidade 
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações 
com base no modelo de constituição submicroscópica. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica corretamente que o nome da transformação do estado 
sólido diretamente para o estado de vapor é a sublimação. 
b) O estudante descreve corretamente os estados sólido e de vapor (estados inicial e 
final da naftalina, respectivamente) sob o ponto de vista submicroscópico: no estado 
sólido as moléculas estão próximas umas das outras e apresentam baixas energias de 
vibração, formando uma estrutura compacta e que ocupa um volume reduzido em 
comparação aos volumes de líquidos e vapores. Já no estado de vapor, as moléculas 
têm energia elevada e movimentam-se aleatoriamente, voltando a se aproximar 
umas das outras periodicamente, de modo que o volume ocupado é o volume total 
do ambiente onde o vapor se encontra. 

50% 
O estudante apenas identifica o nome da transformação observada para a naftalina 
ou apenas descreve os estados sólidos e de vapor do ponto de vista submicroscópico.  

0% 
O estudante identifica, equivocadamente, o nome da transformação observada para 
a naftalina e não descreve os estados sólido e de vapor do ponto de vista 
submicroscópico de maneira adequada. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em identificar os 
nomes das mudanças de estado físico e descrever os estados físicos do ponto de vista 
submicroscópico. Solicite aos estudantes que, individualmente, citem um exemplo de cada 
uma das mudanças de estado físico (fusão, vaporização, condensação ou liquefação, 
solidificação e sublimação) e expliquem o que ocorre em cada uma das transformações, do 
ponto de vista submicroscópico. 
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2. Para combater o desconforto estomacal causado pela acidez excessiva, costuma-se utilizar o leite 
de magnésia, o qual é composto por uma mistura de água e hidróxido de magnésio, formando um 
líquido branco e espesso. No estômago, o hidróxido de magnésio [Mg(OH)2] neutraliza o ácido 
clorídrico (HCℓ) presente no suco gástrico, resultando em alívio do desconforto. A reação química 
e a proporção entre as massas de HCℓ e Mg(OH)2 são apresentadas a seguir. 

Reação química: 2 HCℓ + Mg(OH)2⟶MgCℓ2 + 2 H2O 

Proporção entre 
as massas de HCℓ 
e Mg(OH)2: 

73:58, isto é, 73 partes de ácido 
clorídrico para 58 partes de hidróxido 

de magnésio 

 

Tendo em vista a lei de Proust, calcule a massa (em gramas) de ácido clorídrico que reage com 232 
gramas de Mg(OH)2.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Aspectos quantitativos das transformações químicas 

Habilidade 
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 8 

Grade de correção 

100% 

O estudante compreende a lei de Proust (lei das proporções constantes), que postula 
que “as substâncias que se combinam para formar um composto sempre o fazem em 
uma relação de massas fixas, constantes e invariáveis” e calcula corretamente a 
massa de ácido clorídrico, conforme a regra de 3 simples, descrita a seguir. 
36 g HCℓ  —  84 g NaHCO3 

              x  —  245 g NaHCO3 

          84 x = 36  245 

               x = 105 g de HCℓ 

50% 
O estudante demonstra conhecer a lei de Proust e monta a regra de 3 simples 
corretamente, porém, comete algum erro de cálculo ao resolvê-la.  

0% 
O estudante não compreende a lei de Proust e calcula a massa de ácido clorídrico de 
maneira equivocada.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em compreender as 
proporções entre as massas das substâncias envolvidas em uma reação química. Apresente 
aos estudantes uma receita de, por exemplo, um bolo com rendimento de 1 kg e proponha 
que, em grupos de quatro participantes, eles apresentem variações da receita para 
rendimentos de 0,5 kg, 2 kg, 3 kg, etc. É importante que as quantidades dos ingredientes da 
receita sejam fornecidas em unidade de massa (gramas). Após a apresentação, discuta com os 
estudantes a relação entre a proporcionalidade entre as quantidades de ingredientes em uma 
receita culinária e a proporcionalidade entre as massas das substâncias envolvidas em uma 
reação química. 
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3. Um experimento que permite demonstrar a composição da luz é o disco de Newton. Nele, um 
disco de cartolina branca é colado sobre um disco de papelão de mesmo tamanho (diâmetro). No 
círculo branco devem ser desenhadas “fatias” iguais, como em uma pizza, as quais devem ser 
coloridas com as cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta). Em 
seguida, o disco é fixado em um suporte de madeira (um lápis, por exemplo) pelo centro, com o 
auxílio de uma tachinha. Feito isso, o disco é girado algumas vezes para adquirir velocidade, como 
se faz com um pião. Dependendo da luz do ambiente e da quantidade e tipos de cores que o disco 
foi colorido, o resultado visual será diferente. 

a) Explique o que ocorrerá no disco se ele for colocado para girar em um ambiente com luz 

branca. 

b) Quais cores serão observadas caso o disco parado seja iluminado com uma luz verde?  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade 
(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem 
ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está 
relacionada também à cor da luz que o ilumina. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 9 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que, ao girar um disco de Newton, cujas “fatias” 
foram coloridas com todas as cores do arco-íris, haverá uma combinação dos 
diferentes comprimentos de onda das luzes refletidas pelo disco, tornando visível 
apenas a cor branca. Também compreende que, se o ambiente tem luz branca, 
apenas a cor branca será visível no disco de Newton em movimento, já que ele 
refletirá ondas em todos os comprimentos de onda da luz incidente.  
b) O estudante indica corretamente que as cores verde e preta seriam visualizadas 
caso o disco parado fosse iluminado com uma luz verde, uma vez que a parte verde 
do disco refletiria a luz verde e as outras partes absorveriam essa luz, não refletindo 
nenhuma luz, ou seja, exibindo a cor preta.  

50% 

O estudante apenas explica que, ao girar um disco de Newton cujas “fatias” são 
coloridas com todas as cores do arco-íris, haverá uma combinação dos diferentes 
comprimentos de onda refletidos pelo disco, tornando visível apenas a cor branca, ou 
apenas indica que as cores verde e preta seriam visualizadas caso o disco parado fosse 
iluminado com uma luz verde.  

0% 

O estudante explica, equivocadamente, o que ocorre ao girar um disco de Newton 
cujas “fatias” são coloridas com todas as cores do arco-íris e não indica que as cores 
verde e preta seriam visualizadas caso o disco parado fosse iluminado com uma luz 
verde. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item, provavelmente, estão com dificuldade em compreender 
que a luz branca pode ser obtida pela mistura de todas as luzes, um espectro como o formado 
pelas cores do arco-íris, e que a cor de um objeto depende da luz que o ilumina. Leve para a 
sala de aula um disco de Newton, uma lanterna e papel celofane de cores diferentes. Coloque 
o papel celofane na saída de luz da lanterna, para que a luz fique com a cor do papel, e ilumine 
o disco. Solicite aos estudantes que observem as cores em cada situação e expliquem o motivo 
desse fato. Caso ocorram variações de percepção de cor, explique aos estudantes que os seres 
humanos interpretam os diferentes comprimentos de onda da luz de formas diferentes e que 
essa variação é natural, salvo os casos de daltonismo. 
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4. Atualmente, aplicações tecnológicas relevantes em áreas como medicina, agricultura e exploração 
de petróleo são baseadas no uso das radiações eletromagnéticas. Suas frequências são agrupadas 
em intervalos pertencentes a um amplo espectro eletromagnético, no qual se encontra a luz 

visível, que compreende as frequências de 4,3  1014 Hz a 7,5  1014 Hz. 

Cite dois tipos de radiação eletromagnética com frequência maior que a da luz visível, indicando 
uma aplicação tecnológica para cada um deles.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade 
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, 
discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, 
forno de micro-ondas, fotocélulas etc. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 9 

Grade de correção 

100% 

O estudante compreende que o comprimento de onda e a frequência são 
inversamente proporcionais e cita corretamente dois exemplos de radiação 
eletromagnética com frequência maior que a da luz visível, como a radiação 
ultravioleta, os raios X ou os raios gama. Além disso, indica corretamente uma 
aplicação tecnológica para cada tipo de radiação, por exemplo: ultravioleta: acelerar 
a fixação de resinas usadas na reparação de dentes; raios X: exame de radiografia; 
raios gama: radioterapia.  

50% 

O estudante cita corretamente dois exemplos de radiação eletromagnética com 
frequência maior que a da luz visível, mas não indica ou indica equivocadamente uma 
aplicação tecnológica para cada tipo de radiação ou então cita corretamente apenas 
um exemplo e uma aplicação tecnológica. 

0% 

O estudante não compreende que o comprimento de onda e a frequência são 
inversamente proporcionais e cita equivocadamente dois exemplos de radiação 
eletromagnética com frequência maior que a da luz visível, além de não indicar ou 
mesmo indicar de maneira incorreta uma aplicação tecnológica para cada tipo de 
radiação. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldades em classificar as 
radiações eletromagnéticas de acordo com sua frequência e identificar aplicações para cada 
tipo de radiação. Organize a turma em cinco grupos e peça que cada um deles realize uma 
pesquisa a respeito da aplicação dos tipos de radiação eletromagnética (radiação gama, raios 
X, ultravioleta, infravermelho e micro-ondas). Se possível, os estudantes podem entrevistar 
profissionais de áreas como física, odontologia, medicina, exploração de petróleo e 
agronomia, com o objetivo de questioná-los sobre como o uso de aparelhos que emitem 
radiações são úteis em seus trabalhos. Em seguida, os estudantes devem elaborar 
apresentações para a turma, discutindo as implicações do uso dessas radiações. 
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5. Observe a fotografia a seguir, que mostra uma imagem obtida por meio de um exame de 
radiografia. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Reprodução de uma radiografia de uma mão. 

a) Explique as diferenças de cores observadas nessa imagem. 

b)  Explique por que as pessoas que trabalham com aparelhos destinados a fazer radiografias 

devem se proteger, em salas com paredes de concreto reforçadas com chumbo, no 

momento em que realizam esse tipo de procedimento.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade 
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina 
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doe nas 
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 

Tipo de questão Aberta Capítulo 9 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que os raios X não são capazes de atravessar o 
esqueleto, dando origem às regiões mais claras, mas conseguem atravessar as 
camadas de pele e músculos, resultando nas cores mais escuras que vemos na 
imagem.  
b) O estudante explica que os funcionários que realizam as radiografias devem se 
proteger adequadamente para evitar a exposição excessiva aos raios X, o que pode 
causar grandes danos à saúde.  

50% 
O estudante explica corretamente apenas a diferença de cores observada na 
radiografia ou apenas o motivo de os funcionários que realizam esse tipo de exame 
se protegerem adequadamente.  

0% 
O estudante explica de maneira equivocada a diferença de cores observada na 
radiografia e não explica corretamente o motivo de os funcionários que realizam esse 
tipo de exame se protegerem adequadamente.   
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em compreender a 
aplicação de raios X no diagnóstico de fraturas e doenças e os perigos associados à exposição 
excessiva a esse tipo de radiação. Proponha aos estudantes que se organizem em grupos de 
quatro integrantes e solicite que façam uma pesquisa sobre como era realizado o diagnóstico 
de fraturas antes da descoberta dos raios X e como as radiografias proporcionaram avanços 
na medicina. Os estudantes também podem pesquisar sobre as tecnologias médicas baseadas 
em radiações eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda, destacando que a 
capacidade que algumas radiações têm de ultrapassar determinadas estruturas está 
relacionada ao respectivo intervalo de comprimento de onda, o qual também determina sua 
retenção em outros tipos de estruturas e as imagens que são usadas para os diagnósticos. Por 
fim, proponha uma discussão entre os grupos para que apresentem as informações obtidas.  

 

6. Os mecanismos de comunicação evoluíram significativamente ao longo dos anos. O primeiro 
telefone foi construído por Graham Bell, nos Estados Unidos, dando início à comunicação a 
distância por voz.  

a) Explique como ocorre a comunicação nos modelos mais antigos de telefone. 

b) Cite dois exemplos de melhorias nesse equipamento, proporcionadas pelo avanço 

tecnológico. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade 
(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de 
imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 10 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que a comunicação nos telefones mais antigos 
ocorre por meio da transformação em sinais elétricos das ondas sonoras emitidas 
pela pessoa que fala, que são transmitidas ao outro telefone, que por sua vez 
transforma os sinais elétricos recebidos em ondas sonoras, permitindo que a pessoa 
ouça o que foi dito.  
b) O estudante cita corretamente dois exemplos de melhorias nos telefones, como o 
fato de os fios atualmente serem dispensáveis, possibilitando a comunicação a longas 
distâncias, a possibilidade de acessar internet e redes sociais; utilizá-los para baixar 
diversos aplicativos e jogos, a redução do tamanho dos aparelhos, etc.  

50% 
O estudante apenas explica como ocorre a comunicação nos telefones mais antigos 
ou apenas cita dois exemplos de melhorias proporcionadas pelo avanço tecnológico. 

0% 
O estudante explica equivocadamente como ocorre a comunicação nos telefones 
mais antigos e cita dois exemplos incorretos de melhorias nesses equipamentos, 
proporcionadas pelo avanço tecnológico. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em identificar os 
mecanismos de transmissão de som em telefones e as melhorias nesse equipamento 
decorrentes do avanço tecnológico. Solicite aos estudantes que, individualmente, entrevistem 
pessoas mais velhas para que relatem as transformações no telefone observadas por elas ao 
longo dos anos. Em seguida, os estudantes podem pesquisar sobre as alterações nos 
mecanismos de transmissão de som ao longo da evolução desse tipo de equipamento.  
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7. Nos países em que o inverno é rigoroso, é necessário desobstruir as estradas que frequentemente 
ficam cobertas de espessas camadas de neve acumulada, o que representa transtorno ao tráfego 
de veículos e pode causar acidentes. Para tanto, são adotadas medidas que resultam no rápido 
derretimento do gelo, já que a água líquida é mais fácil de ser removida. Nesse sentido, é comum 
aplicar quantidades de sal sobre as camadas de neve.  

Essa medida é adotada, porque:  

a) O processo de dissolução transfere energia térmica do sal para o gelo, fazendo com que ele 

derreta.  

b) A adição de sal facilita a absorção de energia térmica do ambiente pelo gelo, causando seu 

derretimento. 

c) A dissolução do sal atrapalha o processo de congelamento, pois impede que a estrutura 

cristalina do gelo se forme, o que diminui a temperatura de fusão do gelo. 

d) A dissolução do sal em água libera íons, causando o aumento da pressão sobre o gelo.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Estrutura da matéria 

Habilidade 
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações 
com base no modelo de constituição submicroscópica. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 7 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que o derretimento do gelo 
pela adição do sal não ocorre devido à liberação de energia térmica pelo processo de 
dissolução.  

b 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que o sal não facilita a 
absorção de energia térmica pelo gelo.  

c 
O estudante compreende que a adição do sal ao gelo causa o abaixamento da 
temperatura de fusão, uma vez que a formação da estrutura cristalina do gelo é 
dificultada. 

d 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que a liberação de íons não 
causa um aumento na pressão sobre a superfície do gelo.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em investigar 
mudanças de estado físico com base na constituição submicroscópica das substâncias. Leve 
para a sala de aula dois baldes com gelo, sal, um termômetro e duas latas de suco à 
temperatura ambiente. Coloque uma lata em cada um dos baldes com gelo e adicione sal em 
apenas um deles. Aguarde cerca de 30 minutos e solicite aos estudantes que meçam a 
temperatura dos líquidos nas duas latas e a comparem. Caso não seja possível realizar o 
experimento em sala de aula, descreva-o aos estudantes. Em seguida, eles devem, 
individualmente, escrever no caderno um pequeno parágrafo explicando o motivo da 
diferença observada nas temperaturas.  
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8. O gás natural pode ser utilizado para produzir energia por meio de sistemas de geração 
independentes, além de servir como combustível para automóveis. Seu principal constituinte é o 
metano (CH4), cuja queima requer oxigênio (O2), e produz gás carbônico (CO2) e água (H2O), 
conforme a equação química a seguir. Nela, x e y são os coeficientes estequiométricos do CO2 e de 
H2O. Sabe-se que a proporção entre as massas de CH4 e O2 é de 16 partes de CH4 para 32 partes 
de O2.] 

CH4 + 2 O2 → 𝐱 CO2 + 𝐲 H2O 

Para a reação de queima corretamente balanceada, o quociente y/x e a massa de O2 exigida para 
reagir com 24 kg de CH4 são, respectivamente: 

a) 2 e 48 kg. 

b) 2 e 24 kg. 

c) 4 e 48 kg. 

d) 4 e 24 kg. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Aspectos quantitativos das transformações químicas 

Habilidade 
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 8 

Justificativas a 

O estudante compreende a aplicação das leis de Proust e Lavoisier e calcula 
corretamente o quociente y/x e a massa de O2 exigida para reagir com 24 kg de CH4.  
Pela lei de Proust é possível calcular a massa de O2 exigida: 
16 kg CH4 ꟷ 32 kg O2 

24 kg CH4 ꟷ m O2 

16 m = 24  32 
m = 48 kg de O2 

Portanto, 48 gramas de O2 reagem com os 24 gramas de CH4. 
Já pela lei de Lavoisier aplicada a reação CH4 + 2 O2 → x CO2 + y H2O, as seguintes 
equações são obtidas para determinar os coeficientes x e y: 

Para os átomos de C: 

x = 1 

Para os átomos de O:  

2 × 2 = 2x + y 

4 = 2 + y 

y = 2 

Para os átomos de H:  

1 × 4 = 2y 

y = 2 

Portanto, 
y

x
= 2. 
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b 

O estudante que seleciona essa alternativa compreende a aplicação da lei de Lavoisier, 
porém erra na aplicação da lei de Proust. Nesse caso, ele simplesmente considera, de 
modo equivocado, que as massas CH4 e O2 são equivalentes, desprezando a proporção 
correta entre ambas. 

c 

O estudante que seleciona essa alternativa acerta na aplicação da lei de Proust, porém 
erra na aplicação da lei de Lavoisier. Nesse caso, é possível que ele tenha considerado 
apenas o O2 nos reagentes e a H2O nos produtos a fim de calcular y a partir da lei de 

Lavoisier para os átomos de O, de modo que y = 4 e, portanto, 
y

x
=

4

1
= 4. 

d 

O estudante que seleciona essa alternativa erra tanto na aplicação da lei de Proust 
quanto na aplicação da lei de Lavoisier. Nesse caso, ele simplesmente considera, de 
maneira equivocada, que as massas CH4 e O2 são equivalentes, desprezando a proporção 
correta entre ambas. É possível que ele tenha considerado apenas o O2 nos reagentes e 
a H2O nos produtos a fim de calcular y a partir da lei de Lavoisier para os átomos de O, 

de modo que y = 4 e, portanto, 
y

x
=

4

1
= 4. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em compreender e 
aplicar as leis de Proust e Lavoisier. Caso a escola disponha de um laboratório de Ciências, a 
atividade poderá ser realizada nesse ambiente; caso contrário, desenvolva a atividade em sala. 
Proponha aos estudantes que se organizem em grupos de cinco participantes. De posse dos 
materiais necessários para o desenvolvimento da atividade, solicite aos grupos que meçam a 
massa de um recipiente com água e de dois comprimidos efervescentes (antiácidos) e anotem 
nos cadernos. Em seguida, devem colocar os comprimidos dentro do recipiente, esperar que 
se dissolvam totalmente e medir a massa novamente. Os estudantes devem comparar as 
massas obtidas antes e após a reação e explicar a diferença observada. Por fim, devem calcular 
a quantidade de gás produzida, pela subtração das massas inicial e final.  

 

9. Diversos modelos atômicos já foram propostos para explicar a natureza submicroscópica da 
matéria. Um deles foi elaborado pelo físico neozelandês Ernest Rutherford, em 1911, tendo como 
base experimentos que comprovaram a existência dos prótons, os quais foram detectados em uma 
região do átomo altamente concentrada em massa, denominada núcleo. 

Além dessa comprovação, esse modelo atômico propõe que: 

a) Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todas as suas características. 

b) O átomo não é maciço e apresenta mais espaços vazios do que espaços preenchidos. 

c) Os elétrons estão distribuídos na eletrosfera, a distâncias específicas do núcleo. 

d) Os elétrons orbitam em torno do núcleo e não interagem energeticamente com ele.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Estrutura da matéria 

Habilidade 
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo 
e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 8 

Justificativas a 
O estudante que seleciona essa alternativa confunde os modelos de atômicos de Dalton 
e Rutherford, já que apenas o modelo de Dalton afirma que os átomos de um mesmo 
elemento são idênticos em todas as suas características, tais como tamanho e massa.  
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b 
O estudante demonstra um conhecimento correto do modelo atômico de Rutherford, 
pois uma de suas proposições é a de que o átomo não é maciço ou denso, apresentando 
mais espaços vazios do que preenchidos. 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa demonstra que confunde os modelos 
atômicos de Rutherford e Bohr, uma vez que é o de Bohr que afirma que os elétrons se 
encontram organizados na eletrosfera, a distâncias específicas em relação ao núcleo. 

d 
O estudante que seleciona essa alternativa demonstra que confunde os modelos de 
Rutherford e Bohr, pois é o modelo de Bohr que estabelece que os elétrons descrevem 
órbitas circulares ao redor do núcleo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram essa atividade possivelmente estão com dificuldade em identificar 
os modelos atômicos propostos por diferentes cientistas. Proponha que eles se organizem em 
grupos de cinco participantes e solicite que montem uma linha do tempo, ordenando os 
modelos atômicos estudados cronologicamente (Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr), 
destacando os pontos propostos pelos cientistas e dando ênfase às novas contribuições de 
cada um em relação aos antecessores. Em seguida, os estudantes podem representar cada um 
dos modelos utilizando material reciclável, com embalagens de iogurte, tampinhas de garrafa, 
clipe de papel, etc.  

 

10. Observe a figura a seguir, que mostra uma imagem obtida em um exame realizado por uma 
gestante.  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Reprodução de uma ultrassonografia da cabeça de um feto. 

A obtenção desta imagem foi possível devido à utilização de ondas: 

a) Eletromagnéticas, que são muito sensíveis a pequenos obstáculos. 

b) Mecânicas, que não necessitam de um meio para se propagar.  

c) Eletromagnéticas, que permitem o diagnóstico de fraturas no feto. 

d) Mecânicas, que permitem o diagnóstico de possíveis problemas com o feto. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Habilidade 
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina 
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças 
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 10 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que a imagem foi obtida 
com a utilização de ondas mecânicas ultrassônicas. 

b 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que uma onda mecânica 
necessita de um meio físico para se propagar. 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que a imagem foi obtida 
com a utilização de ondas mecânicas ultrassônicas e que os raios X são os mais adequados 
para o diagnóstico de fraturas.  

d 
O estudante compreende que a imagem foi obtida com a utilização de ondas mecânicas 
ultrassônicas, que são utilizadas para verificar possíveis problemas com o feto durante a 
gestação.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esse item provavelmente estão com dificuldade em diferenciar 
ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas e identificar a aplicação desses tipos de onda na 
medicina. Proponha aos estudantes que se dividam em grupos de seis integrantes e solicite 
que pesquisem sobre as aplicações do ultrassom na medicina e a obtenção de imagens a partir 
de ondas sonoras. Os estudantes devem montar apresentações para a turma, mostrando as 
informações obtidas e indicar as vantagens desse método em relação à aplicação de ondas 
eletromagnéticas para obtenção de imagens.  

 


