
Lista de exercícios 9° ano – Química – prof: Evandro 

UMA REAÇÃO QUÍMICA MUITO IMPORTANTE 

        Grande parte da energia que consumimos é obtida com a queima de materiais denominados combustíveis. Os 

principais combustíveis, como gás de cozinha, gasolina, querosene e óleos combustíveis são obtidos da destilação do 

petróleo e são classificados como hidrocarbonetos. Suas partículas são formadas somente por carbono e hidrogênio. 

Porém, para que ocorra a combustão, é necessária a presença do gás oxigênio, que nessa reação é denominado 

comburente.  

        Além dos hidrocarbonetos, no Brasil usamos como combustível de veículos o álcool etílico, produto da 

fermentação da cana-de-açúcar.  

          Durante a reação de combustão dos hidrocarbonetos, do álcool etílico e de outros combustíveis (como a 

madeira) ocorre a formação de gás carbônico (dióxido de carbono) e água, e também a liberação de grandes 

quantidades de energia, principalmente sob a forma de calor. 

 

           Os combustíveis, tão importantes na nossa vida, também são responsáveis por incêndios. O risco de incêndio 

existe sempre que os três fatores abaixo estiverem juntos:  

• presença de um combustível;  

• presença de um comburente (gás oxigênio);  

• calor.  

            Essas condições costumam ser representadas por um triângulo – o Triângulo do Fogo, como representado na 

ilustração abaixo. 

 

    A prevenção e a extinção de um incêndio envolvem a eliminação de um dos três elementos do triângulo por meio 

de:  

• resfriamento – normalmente se usa a água para abaixar a temperatura; 

• abafamento – consiste em impedir o contato do gás oxigênio do ar com combustível utilizando-se uma cobertura;  

• retirada do combustível.  

    

 



  Geralmente, usamos os extintores para apagar um incêndio.  

1. O que é um combustível?  

2. O que é um comburente?  

3. Qual é o componente do ar que alimenta as combustões?  

4. Cite três combustíveis. 5. Cite dois sentidos humanos que podem detectar a ocorrência de combustão. 

5. Cite dois sentidos humanos que podem detectar a ocorrência de combustão. 

6. Considere três situações:  

I. Quando o óleo que está sendo aquecido na chama de um fogão subitamente pega fogo na frigideira, devemos 

cobri-la com um pano grosso.  

II. Ao combater um incêndio em um prédio, os bombeiros lançam jatos de água nas estruturas de madeira. 

III. Ao combater um incêndio em um armazém, os bombeiros retiram tambores que contenham gasolina, gás de 

petróleo etc.  

Quais são os fatores do Triângulo do Fogo que se procura eliminar em cada situação?  

 

Leia o texto e responda as perguntas, 7, 8, 9 e 10 

 

Íons no nosso corpo 

            Os íons são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Seu excesso ou sua carência 

pode causar problemas à nossa saúde.  

          Os íons encontrados em grande quantidade (concentrações) no nosso organismo são chamados de 

macroelementos.  

          Veja algumas das funções desempenhadas por alguns desses íons e as consequências de sua falta ou excesso.  

Na+: cátion sódio 

        Em nosso organismo, atua no controle da pressão sanguínea e na propagação de impulsos nervosos.  

        Sua deficiência no organismo em geral ocorre por perda excessiva de líquido, decorrente principalmente de 

diarreias, doenças renais e uso inadequado de diuréticos, podendo causar letargia (“moleza”), fraqueza, redução da 

pressão arterial e até convulsões. 

         O excesso de íons Na+, ingeridos por meio dos alimentos ou, deliberadamente, quando utilizamos o sal de 

cozinha, pode causar aumento da pressão arterial. 

Ca2+: cátion cálcio 

          Além de formar ossos e dentes, o cálcio participa dos processos de coagulação, contração muscular, regulação 

de batimentos cardíacos e atuação de enzimas.  

          A deficiência de cálcio (hipocalcemia) pode provocar osteoporose, raquitismo, paralisia muscular total ou 

parcial e hipertensão arterial.  

          O excesso de cálcio (hipercalcemia) pode levar à perda da função renal, à formação de cálculos renais e a 

distúrbios psíquicos.  

           As principais fontes de cálcio são: queijo, vegetais de folhas verde-escuras, moluscos, sardinha e salmão. 



           As cascas de ovos, limpas, secas (em forno ou ao sol) e reduzidas a pó, são uma excelente fonte de cálcio. Em 

algumas creches, mingaus e sopas são enriquecidos com esse pó  

Fe2+: cátion ferro II ou ferroso 

              O metal ferro normalmente origina dois cátions: Fe2+ ou Fe3+. Embora o nosso organismo utilize somente o 

Fe2+, muitas vezes ingerimos ferro na forma de Fe3+. Quando o Fe3+ entra em contato com o suco gástrico, uma 

pequena parte dele pode ser transformada em Fe2+. 

              A quantidade de ferro em nosso organismo varia de 3 g a 5 g, e cerca de 75% desse total faz parte da 

hemoglobina presente nas hemácias, que é responsável pelo transporte de gás oxigênio (O2) no processo de 

respiração. 

              As hemácias (eritrócitos) são células que fazem parte da série vermelha do sangue, que contém 

hemoglobina. A hemoglobina possui quatro grupos heme, que podem se ligar a uma molécula de O2 por meio do 

ferro presente em seu interior. Imagem de microscópio eletrônico, colorida artificialmente e ampliada 1 320 vezes. 

Dados: Números atômicos (Z) Na = 11; Ca = 20 e Fe = 26  

Números massa (A) Na = 23; Ca = 40 e Fe = 56  

7.Quantos elementos químicos são mencionados em todo o texto?  

a) 1              b) 2                  c) 3                  d) 4                       e) 5  

8. Calcule os números de prótons, nêutrons e elétrons em cada uma das espécies: Na+ – Ca2+ – Fe3+  

9. Na ingestão de soro caseiro, qual dos íons mencionados no texto, com certeza, é ingerido?  

10. Considerando a quantidade máxima de ferro presente em nosso organismo. Determine a quantidade total de 

ferro que faz parte da hemoglobina . 

 

 


