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Assunto: Introdução à Química orgânica e Isomeria.

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências
físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.

Sobre o Ácido Maleico e Ácido Fumárico que apresentam as fórmulas estruturais abaixo: 



Pode-se afirmar que:

I. os dois ácidos apresentam igual ponto de fusão, pois possuem a mesma massa molecular.

II. o ácido fumárico é o isômero cis.

III. esses ácidos formam um par de isômeros geométricos.

IV. o ácido maleico é o isômero cis.

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas

A) I e II

B) I e III

C) II e IV

D) III e IV

E) I, II e IV
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Condições para um composto apresentar isomeria 

espacial geométrica ou cis-trans:



TransCis



I. os dois ácidos apresentam igual ponto de fusão, pois possuem a mesma massa molecular.

II. o ácido fumárico é o isômero cis.

III. esses ácidos formam um par de isômeros eométricos.

IV. o ácido maleico é o isômero cis.

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas

A) I e II

B) I e III

C) II e IV

D) III e IV

E) I, II e IV

X



Na tabela a seguir, é reproduzido um trecho da classificação periódica dos elementos. 

KrBrSeAsGeGa

ArClSPSiAl

NeFONCB

A partir da análise das propriedades dos elementos, está correto afirmar que

a) a afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor.

b) o fósforo apresenta maior condutividade elétrica que o alumínio.

c) o nitrogênio é mais eletronegativo que o fósforo.

d) a primeira energia de ionização do argônio é menor que a do cloro.

e) o raio do íon Al é maior que o do íon Se.

Assunto: Propriedades Periódicas
H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas 
ou ambientais de sua obtenção ou produção.
H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. 
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CUIDADO!! 

ELETRO  NÃO INCLUEM OS GASES NOBRES !!

KrBrSeAsGeGa

ArClSPSiAl

NeFONCB



A partir da análise das propriedades dos elementos, está correto afirmar que

a) a afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor.

b) o fósforo apresenta maior condutividade elétrica que o alumínio.

c) o nitrogênio é mais eletronegativo que o fósforo.

d) a primeira energia de ionização do argônio é menor que a do cloro.

e) o raio do íon Al é maior que o do íon Se.

KrBrSeAsGeGa

ArClSPSiAl

NeFONCB



Assunto: Eletroquímica (Pilhas)
H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas 
ou ambientais de sua obtenção ou produção

Considerando a pilha acima, representada pelos potenciais a seguir,

Cu2+ + 2e Cu0 E0 = + 0,34 V

Zn2+ + 2e Zn0 E0 = - 0,76 V

É correto afirmar que:



CA+ODO: é o polo positivo da pilha (+)

ANODO: é o polo negativo da pilha (-)

CONSTITUIÇÃO DAS PILHAS



CR  AO
Catodo Redução  Diluição

 ConcentraçãoAnodo Oxidação  Corrosão 

 Deposição 

Maior Potencial de redução Recebe Elétrons ( Sofre redução )

Você vai esquecer os polos da pilha?

N
Ã
O

egativo
nodo
xidação



O Anodo é negativo

Sofre Oxidação ....Mazzei ! Mazzei !

Manda elétrons pro catodo

Que é positivo e sofre redução

E a ponte salina que tem a função

Equilibra íon pela solução
♪

Mazzei !     Mazzei ! 
CR  AO ...
CR  AO ...



Considerando a pilha acima, representada pelos potenciais a seguir:

Cu2+ + 2e Cu0 E0 = + 0,34 V

Zn2+ + 2e Zn0 E0 = - 0,76 V

É correto afirmar que:

a) o cobre sofre oxidação
b) a solução de zinco se diluirá ao longo do processo
c) os elétrons migram pela ponte salina
d) o eletrodo de cobre sofrerá corrosão
e) o anodo corresponde à semicélula de zinco

Catodo Redução  Diluição

 ConcentraçãoAnodo Oxidação  Corrosão 

 Deposição 

X



O ozônio é formado quando o oxigênio é submetido a alguns tipos de radiação ultravioleta por meio da

seguinte reação endotérmica:

3 O2(g) ⇄ 2 O3(g)

Assunto: Equilíbrios Químicos (Princípios de Le Chatelier)

H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida, ou da ação de agentes
ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos.

Podemos inferir os fatores que favorecem a formação do ozônio são:



3 O2(g) ⇄ 2 O3(g)




Considerando os fatores estudados pelo Princípio de Le Chatelier,

a- Aumento da temperatura.

b- Adição de um catalisador.

c- Aumento da pressão.

d- Diminuição da concentração de O2(g).

e- Aumento da concentração de gás ozônio.

Podemos inferir os fatores que favorecem a formação do ozônio são:






♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪



Podemos inferir os fatores que favorecem a formação do ozônio são:

a) A e C
b) A, C e D
c) A, e D
d) B e C
e) B, C e D

Considerando os fatores estudas pelo Princípio de Le Chatelier,

a- Aumento da temperatura.

b- Adição de um catalisador.

c- Aumento da pressão.

d- Diminuição da concentração de O2(g).

e- Aumento da concentração de gás ozônio.

X



FIM



Um grande beijo para São Paulo!!  



REDAÇÃO

RAPHAEL TORRES



Competência 1

Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita



Competência 1

Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita

Gramática

Nível de formalidade

Vocabulário (Contexto e estrutura)



Competência 2

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias 
áreas do conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-argumentativo

Tema X Assunto



Competência 2

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias 
áreas do conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-argumentativo

Repertório sociocultural



Competência 2

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias 
áreas do conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites 

estruturais do texto dissertativo-argumentativo

Introdução / Desenvolvimento / Conclusão



Competência 3

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista



Competência 3

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista



Competência 3

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista



Competência 3

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista



Competência 3

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista



Competência 4

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos
necessários para a construção da argumentação

Referencial / Recorrencial / Sequencial



Competência 4

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da argumentação



Competência 5

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 
respeitando os direitos humanos

O quê? / Quem? / Como? / Para quê? / Detalhamento



Competência 5

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 
respeitando os direitos humanos



MATEMÁTICA 

RODRIGO SACRAMENTO



 Na prática para o Enem
1)(Enem) A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e 

nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse 
esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de 
maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor feita, 
preferencialmente, de aço, previamente lançada. A Figura 1 ilustra uma bocha e 
um bolim que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha 
lançado uma bocha, de raio 5 cm,que tenha ficado encostado no bolim, de raio 2 
cm ,conforme ilustra a figura 2.



Considere o ponto C como o centro da bocha, e o ponto O como o centro do 
bolim. Sabe-se que A e B são os pontos em que a bocha e o bolim, 
respectivamente, tocam o chão da cancha, e que a distância entre A e B é igual a 
d. Nessas condições, qual a razão entre d e o raio do bolim?



Resolução:



Rataria...



Na prática para o Enem:

2) Um cone circular reto de altura H circunscreve duas esferas tangentes, 

com mostra a figura a seguir. Sabendo que o raio da esfera menor é 5 cm e 

o raio da esfera maior é 10 cm, marque nas opções abaixo a medida de H, 

em cm:

a) 35 cm   b) 40 cm    c) 45 cm     d) 50 cm   e) 55 cm



Resolução:

H=40 cm

Gabarito: B



Rataria...



Capitão América – Guerra Civil



Na prática para o Enem:

3) (Enem) O gráfico mostra o numero de favelas no município do Rio de 

Janeiro entre 1980 e 2004, considerando que a variação nesse número 

entre os anos considerados é linear.



Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos próximos 6 

anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, então o numero 

de favelas em 2016 será:

a) menor que 1150.

b) 218 unidades maior que em 2004.

c) maior que 1150 e menor que 1200.

d) 177 unidades maior que em 2010.



Resolução:

Gabarito: C



Rataria...



No dia a dia ...Os Logaritmos

O terremoto de 7,9 graus na escala Richter que atingiu o Nepal ao meio-dia 
do dia 25/04/2015, no horário local, provocou a morte de 688 pessoas no 
país, informou o porta-voz do Ministério do Interior nepalês.



Propriedades de Logaritmos

P.1) Esse é log ab abre em uma soma

P.2) Log (a/b) diminui essa expressão

P.3) N no expoente dá um tapa sim 



Programa Esquenta

Instagram: Professor Sacramento



Esse é log (ab) que na balada é sensaçãoooooooo

Abre em uma soma meu irmão

Log (a/b) vai subindo minha pressãooooooooo 

Isso diminui essa expressão

N no expoente dá um tapa sim (im)

Hoje as brancas vão se divertir

Nessa aula linda não vou mais sai (i)

Com Sacra rebolando assim

Sacra bandidão (Rammmm)

Log a na base b meu irmão

Se liga nessa dividindo essa expressãoooooo

Log de a divide log de b Hummm!!! Desce,Desce!!!

Funk do 

Logaritmo -

Sacramento 

(Matemática e 

Música) 

Instagram: 

Professor 

Sacramento



São Paulo eu te amoooo!!!

Professor Sacramento (Instagram)


