
 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      Disciplina: Matemática           

Professora: Andréia Campos            Etapa: 3ª            Ano: 1º  - Turma: 101         Data: 19/10  a 23/10 

 

  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

19/10/2020 
 

 

1 aula 
 

 

Livro: 03 
 
Polígonos e Circunferência  
 
 

Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Circunferência elementos de uma 
circunferência, comprimento da 
circunferência, ângulos na circunferência. 
Exercícios de aprendizagem. 

 
 
 
Resolver problemas sobre ladrilhamento  
do plano, com ou sem apoio de 
aplicativos de geometria dinâmica, para 
conjecturar a respeito dos tipos ou 
composição de polígonos que podem 
ser utilizados em ladrilhamento, 
generalizando padrões observados. 
 
(BNCC-EM13MAT505) 

20/10/2020 
 
 
1 aula 
 
 

Livro: 03 
 
Polígonos e Circunferência 

Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Exercícios propostos. 

23/10/2020 
 
 
1 aula 
 
 

Livro: 03 
 
Polígonos e Circunferência 

Utilizando a plataforma ZOOM  e quadro. 
Exercícios propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                             “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL             Disciplina: LITERATURA 
 

Professora: CÉLIS ÂNGELA                    Ano: 1º Ano  
 

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2 

Planejamento semanal – Literatura do dia 19/10 a 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA                Competências e Habilidades 

 

 

19/10/2020 

      a 

 
23/10/2020 

 

 

LIVRO 03 –  

CAPÍTULO 06 

Romantismo 1ª Fase 

 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 

 

  

= Aula expositiva e dialogada. 

 

= Anotação de um resumo sobre o Romantismo 1ª Fase. 

 

= Aula expositiva e dialogada. Slides sobre a matéria acima 

descrita.  

 

*Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da 

escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e 

contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de 

construção de sentidos e de uso crítico da língua. (BNCC–EM13LP06) 

 
 
 • Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de diferentes autores 
e gêneros literários de um mesmo momento histórico e de momentos históricos 
diversos, explorando os modos como a literatura e as artes em geral se constituem, 
dialogam e se retroalimentam. (BNCC–EM13LP50) 
 
*Compartilhar sentidos construídos na leitura / escuta de textos literários, 

percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas 

de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva 

crítica. (BNCC–EM13LP46)  

 

• Compreender e apreciar obras artísticas, especialmente literárias. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+


 
                                                                                                                               “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL      - Outubro                                                              Disciplina: REDAÇÃO    
 

Professora: CÉLIS ÂNGELA                                                                                         Ano: 1º Ano  
 

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2 

PLANEJAMENTO SEMANAL 19/10 a 23/10 

Obs: O Portfólio será entregue em Novembro com todas as redações trabalhadas na plataforma 

(elas foram corrigidas e orientadas pela professora) – Valor: 7,0 pts 

 
DATA CONTEUDO METODOLOGIA                Competências e Habilidades 

 

 

 

19/10/2020 

a 

23/10/2020 

 

02 aulas por 
semana. 

 

 PREPARANDO PARA O 
ENEM 

 

DISSERTAÇÃO-
ARGUMENTATIVA 

 

Recurso tecnológico: ZOOM e Whatsapp 

 

-  Elaboração do texto dissertativo-argumentativo.  

 

                 Produção textual. 

Tema 05 – A automedicação e o uso 

indiscriminado de medicamentos. 

 

 
 

(02 horas aulas para elaborar, corrigir e passar a limpo)  

 

 

 

 

 

 

 

*Estabelecer relações de interdiscursividade e 

intertextualidade para explicitar, sustentar e conferir 

consistência a posicionamentos e para construir e corroborar 

explicações e relatos, fazendo uso de citações e paráfrases 

devidamente marcadas. (BNCC–EM13LP04)  

 

• Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na 

produção como na leitura / escuta, considerando a construção 

composicional e o estilo do gênero, usando / reconhecendo 

adequadamente elementos e recursos coesivos diversos que 

contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua 

progressão temática, e organizando informações, tendo em 

vista as condições de produção e as relações lógico- -

discursivas envolvidas (causa / efeito ou consequência; tese 

/ argumentos; problema / solução; definição / exemplos, 

etc.). (BNCC–EM13LP02) 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/91/2+


 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Matemática             

Professora: Filipe Duarte            Etapa : 3ª            Ano: 101  EM  Data: (19-10 a 23-10)  

 
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA Habilidades a serem desenvolvidas  

 

 

23/10/2020 

 

Livro 3 Frente B 

Capitulo 6 

Médias 

Aula online via Zoom 

 

Correção Atividades pág. 88 e 89 7 a 12 e Atividades 9 a 20 

Propostos. 

 

Média Geométrica, Média Harmônica e desigualdade de 

Médias. 

Atividades em sala pág. 93 13 a 20,. 

 

Dever Propostos 21 a 32. Pág. 99  

Seção Enem pág. 100 1 a 5. 

 Analisar e compreender os dados relativos aos 

elementos de uma amostra  

 Compreender as relações entre os dados e os 

resultados obtidos no valor médio. 

 Observar e compreender dados relativos a tabelas 
e gráficos. 

 Resolver e elaborar problemas, em diferentes 
contextos, que envolvem cálculo e interpretação 

das medidas de tendência central (Média moda e 

mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, 

variância e desvio padrão)(BNCC-

EM13MAT316) 

 

    

 



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 

Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Arte 
Professor(a): Kellyane Ribeiro            Etapa : 3ª            Ano: 1º    Data:  19/10/2020 a 23/10/2020 

 

  
 

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, 
planos de dar a vocês esperança e um futuro.” 

Jeremias 29:11 
AULA CONTEÚDO METODOLOGIA HABILIDADES 

 

Aula 1 

 

 

Arte Barroca 

 
 
Aula expositiva uso do 
WhatsApp e Zoom. 
Vídeo aula sobre o conteúdo. 
Bloco de conteúdo e exercícios. 
 

(EF69AR31) Relacionar as práticas 
artísticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em 
projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens 
artísticas. 

 



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 
Natureza do Trabalho: 4ª LISTA – APLICAÇOES DA RADIOTIVIDADE -Cap.07/Vol.04Disciplina: QUÍMICA  
Professor(a):  Adriana Rocha Drumond      Etapa :3ª Ano: 2º ano (201/202) Data: ___/___/2020 

Aluno(a): ___________________________________________ N°: ___________ 
 
 
ORIENTAÇOES: 
� TODAS as tarefas deverão ser desenvolvidas no caderno, fotografadas e enviadas no 

Google Classroom.  
� Resolver e enviar até dia 26/10/20. 

__________________________________________________________________________ 
 
1. O que são pósitrons, neutrinos e antineutrinos? 

2.  A estabilidade nuclear de um nuclídeo pode ser associada a que? 

3. Diferencie fissão nuclear de fusão nuclear. 

4. Explique os efeitos gerados quando as partículas e a radiação gama são absorvidas por um meio 

natural: 

a) QUÍMICOS 

b) TÉRMICOS 

c) LUMINOSOS 

d) ELÉTRICOS 

e) FISIOLÓGICOS 

5. Quais dispositivos são utilizados para identificar e contabilizar a presença das emissões radioativas? 

6. As aplicações de materiais radioativos são amplamente em quais áreas? 

7. Quais são as principais aplicações de materiais radioativos na medicina? 

8. O que é irradiação? Onde é utilizada? 

9. O que são traçadores radioativos? 

10. Quais são as principais industriais de materiais radioativos? 

11. Em que consiste o método de datação de carbono? Onde pode ser utilizado? 

12. Qual é o principal combustível dos reatores nucleares?  

13. Cite os acidentes mais graves em usinas nucleares. 

14. O que é massa supercrítica? 

15. É possível realizar fusão a frio? 

 

 



 
                                                                                                           “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
                        Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL                                                                               Disciplina: INGLÊS             
                        Professor(a): Edmilson Teixeira                                             
                        Data:  semana de 19 a 23 de outubro  ( aulas dias 19, 20 e 21)                      Etapa : 3ª               Ano:1º    Turmas: 101/ 102                                                                 
 

  
 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA COMPETENCIAS E HABILIDADES 

 

19 OUT 

 

Livro 2 Frente A 

capítulo 8 

 

*Adjectives 

 

*Comparative and 

superlative 

 

*False cognates 

 

*Phrasal verbs 

 

*Interpretação de 

texto 

Zoom e WhatsApp: Aula 

expositiva multimídia e vídeo 

aula plataforma Meu Bernoulli 

 

Resolução  dos exercícios :  

 

Proposed exercises / ENEM 

connection 

 

Páginas 50 a 53 

 

• Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas 

como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e 

sensível aos contextos de uso. (BNCC–EM13LGG401) • Empregar, nas 

interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação 

comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os usos 

das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico. (BNCC–

EM13LGG402) • Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, 

levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa 

língua no mundo contemporâneo. (BNCC–EM13LGG403) 

 

20 OUT (T 101) 

 

21 OUT (T 102) 

 

Livro 2 Frente A 

capítulo 9 

 

*False cognates 

 

* conditional 

clauses 

 

 

Zoom e WhatsApp: Aula 

expositiva multimídia, vídeo 

aula plataforma Meu Bernoulli e 

vídeos youtube 

 

Aplicação de exercícios de 

aprendizagem: 1 e 2 página 61/ 

excícios 1, 2 e 3 p. 63 

 

• Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas 

como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e 

sensível aos contextos de uso. (BNCC–EM13LGG401) • Empregar, nas 

interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação 

comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os usos 

das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito linguístico. (BNCC–

EM13LGG402) • Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, 

levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa 

língua no mundo contemporâneo. (BNCC–EM13LGG403) 

 

 



                         
                                                                              “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO MENSAL              Disciplinas: Filosofia/Sociologia        
Professor(a): Dílson Antônio de Oliveira               Etapa : 3ª                                  Série: 1º  EM                        Data: 01  A  30/10/2020 

 

  
 

DATA DISCIPLINA CONTEUDO COMPETÊNCIAS/HABILIDADES METODOLOGIA 
 

 

01/10/20 

a 

30/10/20 

 

 

FILOSOFIA 

 

. 
 

 

-Livro II - Capítulo 05: A filosofia 

política moderna. 

• Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial 

de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e 

práticas que caracterizam a identidade e a diversidade 

cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no 

espaço. (BNCC–EM13CHS104)  

 

• Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e 

narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à 

compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos 

históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais. (BNCC–EM13CHS101) 

 
-Aulas na plataforma Zoom/Vídeo-

aula – resumo – charges/Atividades 

do livro/Correção das atividades 

com pequenos áudios explicativos; 

 

 

 

 

01/10/20 

a 

30/10/20 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

-Livro II- Capítulo 06: Consumo, 

mídia e tecnologia. 

• Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes 

das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e 

tecnológicas no mundo contemporâneo e seus 

desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, 

grupos sociais, sociedades e culturas. (BNCC–EM13CHS504) 

• Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e 

a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, 

identificando o papel de diferentes agentes (como grupos 

sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos 

internacionais) considerando os conflitos populacionais 

(internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as 

características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. 

(BNCC–EM13CHS204)  

 

 

 

 

 

 

-Aulas na plataforma Zoom/Vídeo-

aula – resumo – charges/Atividades 

do livro/Correção das atividades 

com pequenos áudios explicativos; 

 

 



“Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração 

quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas; protege 

todos os seus ossos; nenhum deles será quebrado.” (Salmos 34:17-20) 

 

 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Física             
Professor(a): Kelson Zanuth Magalhães             Etapa : 3ª            Ano: 1º  EM                        Data:  20/10 e 23/10/2020 

 

  
 

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

20/10/2020 

Livro 3 Frente B Capítulo 3 
Óptica: tópico 2:  Reflexão total 

da luz. 
 

Livro 3 Frente B Capítulo 3 
Óptica: tópico 1 e 2:  Refração e 

reflexão total da luz. 

Aula online no ZOOM. 
 
 
 
Experimento virtual com o simulador 
Phet Simulation. 
 

(EM13CNT101); (EM13CNT102) 
Analisar fenômenos naturais e 
processos tecnológicos, com base nas 
relações entre matéria e energia, para 
propor ações individuais e coletivas que 
aperfeiçoem processos produtivos, 
minimizem impactos socioambientais e 
melhorem as condições de vida em 
âmbito local, regional e/ou global. 

22/10/2020 

Livro 3 Frente B Capítulo 3 
Óptica: tópico 3: Lente esféricas: 

sub-tópicos: 3.1, 3.2 e 3.3. 
 

Aula online no ZOOM. 

23/10/2020 

Livro 3 Frente B Capítulo 3 
Óptica: tópico 3: Lente esféricas: 

sub-tópicos: 3.4, 3.5 e 3.6. 
 

Aula online no ZOOM. 
Atividades elaboradas pelo professor. 
 

 



                         
                                                                              “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL              Disciplinas: História        
Professor(a): Dílson Antônio de Oliveira               Etapa : 3ª                                  Série: 1º  EM                        Data: 19/10 A  23/10/2020 

 

  
 

DATA DISCIPLINA CONTEUDO COMPETÊNCIAS/HABILIDADES METODOLOGIA 

 

19/10   
a 
23/10 

 

 HISTÓRIA 

. 

 

 

Livro 04 Frente B 
 

-Capítulo 08 – Rebeliões 
nativistas, separatistas, 
período joanino e 
Independência do Brasil. 
 

• Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, 

valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando 

formas de desigualdade, preconceito, intolerância e 

discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos 

Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às 

liberdades individuais. (BNCC–EM13CHS502) 

• Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, 

psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, 

psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, 

sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para 

combatê-las, com base em argumentos éticos. (BNCC–

EM13CHS503)  

• Identificar e analisar as demandas e os protagonismos 

políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das 

populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no 

Brasil contemporâneo considerando a história das Américas 

e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos 

na ordem social e econômica atual, promovendo ações para 

a redução das desigualdades étnico- -raciais no país. (BNCC–

EM13CHS601) 

 

 
-Aulas na plataforma Zoom/Vídeo-

aula – resumo – charges/Atividades 

do livro/Correção das atividades 

com pequenos áudios explicativos; 

-Avaliação II 

 

“Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração 

quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas; protege 

todos os seus ossos; nenhum deles será quebrado.” (Salmos 34:17-20) 

 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Física             
Professor(a): Kelson Zanuth Magalhães             Etapa : 3ª            Ano: 1º  EM                        Data:  6/10 e 9/10/2020 

 

  
 

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

6/10/2020 

Livro 3 Frente B Capítulo 3 
Óptica: tópico 1:  Refração da luz: 

sub-tópicos: 1.1 e 1.2. 
 

Livro 3 Frente B Capítulo 3 
Óptica: tópico 1:  Refração da luz: 

sub-tópicos: 1.3 e 1.4. 
 

Aula online no ZOOM. 
Atividades do livro feitas pelo ZOOM: 
Exercícios aprendizagem: 01 e 03. 
 
Aula online no ZOOM. 
Atividades do livro feitas pelo ZOOM: 
Exercícios propostos: 06 e 07. 
 

(EM13CNT101); (EM13CNT102) 
Analisar fenômenos naturais e 
processos tecnológicos, com base nas 
relações entre matéria e energia, para 
propor ações individuais e coletivas que 
aperfeiçoem processos produtivos, 
minimizem impactos socioambientais e 
melhorem as condições de vida em 
âmbito local, regional e/ou global. 

8/10/2020 
Livro 3 Frente B Capítulo 3 

Óptica: tópico 2:  Reflexão total 
da luz. 

Aula online no ZOOM. 

9/10/2020 
Livro 3 Frente B Capítulo 3 

Óptica: tópico 2:  Reflexão total 
da luz. 

Atividades do livro feitas pelo ZOOM: 
Exercício aprendizagem: 09 e 10. 
Exercícios propostos: 08 e 16. 
 

 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Química             
Professor(a): Adriana Rocha Drumond           Etapa: 3ª            Ano: 1º  EM  Turmas 101/102  Data: 19/10/20 à 31/10/20. 

 

  
 

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  
 
 

3ª ETAPA 
Período: 28/08 a 07/12     Dias letivos: 67 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
DATA TEMA OBJETIVO DO 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS 

HABILIDADES METODOLOGIA 

 

 

19/10/2020 

2ª feira 

ÓXIDOS 

- CAPÍTULO 07 - 
FRENTE A 
Volume 04 

 

ÓXIDOS:  

>> Classificação; 

>> Formulação; 

>> Nomenclatura. 

 

 

• H24 - Utilizar códigos e nomenclatura da Química 

para caracterizar materiais, substâncias ou 

transformações químicas.  

• Formulação e nomenclatura dos óxidos neutros, 

anfóteros, salinos, peróxidos, superóxidos. 

• Conhecer os óxidos mais comuns no cotidiano, suas 

propriedades; 

• Equacionar reações com os óxidos. 

 
- Aula online na plataforma 

GOOGLE MEET -HANGOUTS 

- Resolução de Exercícios do livro. 

  

• Perguntas orais durante a aula 

online. 

- Quadro digital. 

- Slides Power Point. 

- Livro-Texto. 

- Animações. 

- Vídeos Youtube. 

TAREFA:  

- Lista de Exercícios na Plataforma 

do Google Classroom. 

- Resolver as páginas 32 a 39. 

 

 

 

21/09/2020 

4ª feira 

ÓXIDOS 

- CAPÍTULO 07 - 
FRENTE A 
Volume 04 

 

Resolução de questões do livro 

sobre: 

ÓXIDOS:  

 

 



3ª ETAPA 
Período: 28/08 a 07/12     Dias letivos: 67 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
DATA TEMA OBJETIVO DO 

CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS 

HABILIDADES METODOLOGIA 

 

 

26/10/2020 

2ª feira 

CÁLCULOS 

QUÍMICOS 

- CAPÍTULO 08 - 
FRENTE A 
Volume 04 

 

 

• Massa molar  

• Constante de Avogadro  

• Número de mols 

 

• H24 - Utilizar códigos e nomenclatura da Química 

para caracterizar materiais, substâncias ou 

transformações químicas.  

• Compreender o conceito de massa molar.  

• Compreender o significado da constante de Avogadro.  

• Relacionar a massa molar com a constante de 

Avogadro.  

• Realizar cálculos referentes às quantidades de átomos e 

de moléculas. 

• Identificar as condições normais de temperatura e 

pressão (CNTP).  

• Relacionar a massa molar com a constante de Avogadro 

e o volume molar. 

• Compreender o significado do princípio de Avogadro e o 

conceito de volume molar. 

 

 

 
- Aula online na plataforma 

GOOGLE MEET -HANGOUTS 

- Resolução de Exercícios do livro. 

  

• Perguntas orais durante a aula 

online. 

- Quadro digital. 

- Slides Power Point. 

- Livro-Texto. 

- Animações. 

- Vídeos Youtube. 

TAREFA:  

- Lista de Exercícios na Plataforma 

do Google Classroom. 

- Resolver as páginas 46, 50 e 52. 
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• Volume molar  

 

 



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 
Natureza do Trabalho: 5ª LISTA – Cap. 7 – TIPOS DE ÓXIDOS      Disciplina: QUÍMICA  
Professor(a):  Adriana Rocha Drumond           Etapa :3ª Ano: 1º ano        Data: ___/___/2020 

Aluno(a): ___________________________________________ N°: ___________ 
ORIENTAÇOES: 
� Resolver e enviar até dia 28/10/20. 
� É necessário apresentar o desenvolvimento de todas as questões.  
� No caso de IMPRESSAO, resolver na própria folha. 
 

 

 
 
 

� COPIAR e RESPONDER. NÃO será aceito só respostas! 
 

PERÓXIDOS são compostos binários que apresentam o elemento OXIGÊNIO com NOX -1 e são 
capazes de reagir com água e ácidos. 

Fórmula geral de um peróxido com um METAL ALCALINO qualquer X2O2 

Fórmula geral de um peróxido com um metal ALCALINO TERROSO qualquer YO2 

1. Faça a nomenclatura dos peróxidos: 
a) RaO2_______________________________________ 

b) H2O2_______________________________________ 

c) MgO2_______________________________________ 

d) Li2O2_______________________________________ 

e) BaO2_______________________________________ 

f) K2O2_______________________________________ 

g) SrO2_______________________________________ 

h) Cs2O2______________________________________ 

i) CaO2_______________________________________ 

j) Na2O2______________________________________ 

 
SUPERÓXIDOS são compostos binários que apresentam o elemento OXIGÊNIO com NOX -1/2 e são 
capazes de reagir com água e ácidos. 

Fórmula geral de um superóxido  com um METAL ALCALINO qualquer 

  

Fórmula geral de um superóxido com um metal ALCALINO TERROSO qualquer 

 

2. Faça a nomenclatura dos superóxidos: 
a) CaO4_______________________________________ 

b) Fr2O4_______________________________________ 

c) MgO4_______________________________________ 

d) Li2O4_______________________________________ 

e) BaO4_______________________________________ 

f) H2O4_______________________________________ 

g) SrO4_______________________________________ 

h) Cs2O4______________________________________ 

i) RaO4_______________________________________ 

j) K2O4______________________________________ 

 
A identificação de um ÓXIDO DUPLO acontece de forma muito simples e fácil, já que eles 
são os únicos óxidos que apresentam uma fórmula geral, na qual temos três átomos de um 
metal e quatro átomos de oxigênio. 

M3O4 
 

 
Nos óxidos duplos, mistos ou salinos, o elemento genérico M é sempre um metal que apresenta a 
capacidade de formar dois ou mais cátions. Por exemplo: 
• Elemento Ferro (Fe): Pode formar os cátions (Fe2+) ou (Fe3+); 
• Elemento Chumbo (Pb): Pode formar os cátions (Pb2+) ou (Pb4+); 
• Elemento Manganês (Mn): Pode formar os cátions (Mn2+) ou (Mn3+). 
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3. Escreva a reação de formação dos óxidos salinos (mistos ou duplos) e sua nomenclatura: 
 

a) _____ + ______→  Fe3O4      ________________________________________________ 

b) _____ + ______→  Pb3O4      ________________________________________________ 

c) _____ + ______→  Mn3O4      ________________________________________________ 

Os ÓXIDOS ANFÓTEROS são assim chamados por causa de seu comportamento químico ambíguo. 
Isso porque, quando em presença de um ÁCIDO inorgânico, eles funcionam como um ÓXIDO BÁSICO 
e, na presença de uma BASE inorgânica, funcionam como um ÓXIDO ÁCIDO. 

 
4. Faça a nomenclatura dos ÓXIDOS ANFÓTEROS: 

a) Al2O3  b) As2O3  

c) SnO   d) As2O5   

e) SnO2  f) Sb2O3   

g) PbO   h) Sb2O3  

i) ZnO  j) PbO2  

k) Cr2O3  

 
5. Equacione e explique os três tipos de CHUVA ÁCIDA: 
a) Chuva naturalmente ácida 

 

 

b) Chuva em ambientes poluídos, principalmente com a presença de combustíveis fósseis. 

 

 

 

 

c) Chuva em ambientes com tempestades e relâmpagos. 

 

 

 

 
Óxidos NEUTROS (INDIFERENTES OU INERTES): São aqueles óxidos que não reagem 
com ácidos, bases e nem com água. Eles são formados por ametais e possuem caráter 
covalente. 
 
6. Indique quais são os três tipos de óxidos neutros (indiferentes ou inertes) e faça a 
nomenclatura: 
 

 

 

 



 


