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QUÍMICA QUIZ



DOMINOX DA QUÍMCA II

História
Quando falamos em Sudoku, logo imaginamos
orientais desenvolvendo seu raciocínio lógico com ele
há milhares de anos, antes de qualquer civilização vir
à tona. Mas na verdade, Sudoku não tem nada de
milenar, muito menos de oriental — apesar do que o
nome possa sugerir.

O Criador

O nome Sudoku

O jogo de lógica foi criado por Howard Garns, arquiteto
norte-americano que, após aposentar-se, passou a
produzir quebra-cabeças por diversão. O primeiro Sudoku
foi publicado em 1979, numa revista especializada em
passatempos.

Assim que a empresa japonesa Nikoli Inc. descobriu o jogo,
até então chamado Number Place, fez questão de comprar
os direitos sobre o jogo para todo o território japonês, e
mudou seu nome para Sudoku, abreviação de

que poderia ser traduzida como
“suuji wa

dokushin ni kagiru” “os

dígitos devem permanecer únicos”.

Sudoku

COMO JOGAR

Sudoku parece difícil a princípio, porém é baseado num

sistema muito simples e lógico: o tabuleiro é formado

por 9 linhas e 9 colunas, sub-divididas em 9 quadrados,

cada um com 3 linhas e 3 colunas. Seu objetivo é

preencher todos os espaços do tabuleiro com números

de um a nove, mas com uma regra: não é permitido

repetir números em linhas, colunas ou quadrados.

Ou seja. Para posicionar um novo número no tabuleiro,

é necessário verificar se ele já não se encontra naquela

mesma linha, coluna ou quadrado. Nas primeiras

partidas o jogador poderá sentir dificuldade, mas não

se preocupe, logo você pega o jeito.

No caso da química os números foram trocados pelos

símbolos químicos.

MiniSudoku da química
O MiniSudoku usa uma grade menor, em vez da
tradicional (9x9). E as regras são as mesmas do
Sudoku clássico; ou seja, nas linhas, colunas e
quadrados os números não podem ser
repetidos.

Prencha os
espaços em
branco com
seis simbolos,
de modo que
cada simbolo
apareça
apenas uma
vez na linha

Exemplo:

O mesmo deve
acontecer em
cada coluna.

Nenhum
símbolo pode
ser repetido e

todos os seis se
encontram
presentes.

Nos
quadrados
(2x3), a regra
é a mesma:
os seis
elementos
químicos
aparecem
sem se repetir
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Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794)
Nasceu em 1743 no seio de uma família
rica e ambiciosa de Paris. Seu pai era
advogado e sua mãe uma rica herdeira.
Como conseqüência, o jovem Lavoisier
foi enviado ao melhor colégio de Paris, o
College des Quatre Nations. Se graduou
em leis em 1763 e em 1766 seu pai lhe
deixou uma herança considerável. Em
1771 casou-se com Marie-Anne Paultze,
de 14 anos. Ela era inteligente e culta,
aprendeu inglês e traduziu para seu
marido muitas obras. Lavoisier escreveu
sua grande obra denominada "Traité
élémentaire de Chimie" (TRATADO
Elementar de QUÍMICA) em 1789, que
foi ilustrado por sua mulher. Ele foi eleito
membro da prestigiosa Academia
Francesa em 1768.

LAVOISIER contribuiu de maneira
significativa não só para derrubar a
TEORIA do FLOGÍSTICO, mas para
estabelecer um novo MÉTODO de
INVESTIGAÇÃO que caracterizou o
NASCIMENTO da Química como
CIÊNCIA Experimental, chamada de
REVOLUÇÃO QUÍMICA. Medir,
pesar, testar, provar, esse foi o novo

Fa to res que ca rac te r i zam a
REVOLUÇÃO
QUÍMICA:

· Aumento no uso preciso de
métodos quantitativos (baseados em
medidas de quantidades e não
simplesmente de qualidade);

· Substituição da teoria do
flogístico pela teoria da reação com o
oxigênio;

CAÇA-PALAVRA I
Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque  no texto.

Fazendo um indicador ácido-base

Objetivo
Determinar a natureza ácido-básica do extrato de
pétalas de flores.
Materiais utilizados

· 1 frasco de maionese;
· 4 pétalas de flor, preferencialmente, vermelha

álcool etílico;
· 3 frascos pequenos transparentes;
· 1 caneta Bic.

Procedimento experimental
Colocar no frasco de maionese, as quatro pétalas

de qualquer flor (de preferência vermelha);
Adicionar o álcool etílico até metade do frasco;
Em seguida, misturar lentamente as pétalas

juntamente com o álcool com.auxilio da caneta sem
carga;

Deixar em repouso por aproximadamente 15
minutos;

Colocar em um frasco pequeno (menos da metade
do vidro) um pouco de uma substância
reconhecidamente ácida e em outro frasco uma
substância básica;

Posteriormente adicionar o extrato da planta
coletada; uma pequena quantidade em cada frasco.

Observar e anotar o caráter ácido ou básico do
indicador.
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Química do cotidiano
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MONTE O SUA BOLA QUÍMICA

Tire uma cópia desta página e depois
basta recorta conforme está indicado.
Com uma cola bastão é só colar que
você terá a bola ao lado.

Bem-vindos ao verdadeiro Sudoku

Os próximos Sudoku destina-se aos jogadores que
já passaram pela fase inicial, que as grades de 2x3.

Os exercícios agora em sua maior parte, são de
nível médio, espero que seja os preferidos pela maioria.

Sugerimos que anote o tempo que leva para
resolver cada um, na respectiva página, e envie os
comentários para www.cq.ufam.edu.br.

Exemplos de resolução dos Sudoku

Preencha os
espaços vazios
de cada coluna
com os nove
elementos, sem
que se repitam

O mesmo deve
acontecer nas linhas,

lembrando que não
deve haver também

repetições de nomes
de elementos

Por fim,
complete as
grades com
nome dos nove
elementos,
também sem
have repetições



QUÍMICA QUIZ
1. Qual átomo tem o símbolo “Na” e
número atômico 11?
(a) oxigênio
(b) Hélio
(c) sódio
(d) magnésio
2.Qual subpartícula tem uma carga
negativa?
(a) elétron
(b) próton
(c) nêutron
(d) cátion
3. Qual é o nome do símbolo químico Fe?
(a) Flúor
(b) Iron
(c) Cobre
(d) Ferro
4. O primeiro
elemento da tabela
é?
(a) Flúor
(b) Hidrogênio
(c) Cobre
(d) Ferro
5. Qual é o
elemento mais
eletronegativo da
tabela periódica?
(a) Flúor
(b) Oxigênio
(c) Iodo
(d) Zinco

6. Qual dos seguintes gases você pode
encontrar na água que você bebe?
(a) Oxigênio
(b) Hélio
(c) Ácido clorídrico
(d) Cloro
7. Qual é o elemento mais abundante no
ar?
(a) Oxigênio
(b) Nitrogênio
(c) Carbono
(d) Boro

8. Toda aquela substância
que libera ions hidrogênio
na água é chamada de:
(a) Álcool
(b) base
(c) Ácido
(d) Alcano
9. Uma carga positivo em
um íon é chamada de:
(a) Nêutron
(b) Próton
(c) Elétron
(d) Cátion
10. Qual é o nome de
uma solução cujo valor de
pH é 7,0?
(a) Ácida
(b) Neutra
(c )  Básica

Procure e marque, no diagrama de letras, as
respostas para as perguntas abaixo.



DOMINOX DA QUÍMICA II
O Dominox da química consiste em escrever no diagrama, respeitando os cruzamentos, as
palavras da relação. Coloque as letras referente aos números do llado no diagrama abaixo e
descubra a frase se for capaz



CAÇA-PALAVRA II
Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras abaixo.
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DOMINOX DA QUÍMICA I
O Dominox da química consiste em escrever no diagrama, respeitando
os cruzamentos, as palavras da relação..



Se for capaz? Ande pelo o caminho das
duplas ligações

CAMINHO AROMÁTICO

O processo de defesa das plantas contra os seus inimigos
insetos é baseado na
liberação de substâncias
voláteis que afastam ou
mesmo atraem outros
insetos. A nature (vol. 439
(19), 2006, pag. 278) mostra
uma reportagem em que um
determinado tipo de planta
que emite um sinal, neste
caso liberação de terpenos,
quando o seu inimigo está
sobre as suas folhas. Essas
substâncias atraem outros

Ecologia Química  - Os
animais na defesa das plantas

A palavra ecologia (do grego oikos,
"casa") foi cunhada no século XIX pelo
zoólogo alemão Ernst Haeckel, para
designar a "relação dos animais com
seu meio ambiente orgânico e
inorgânico". A expressão meio
ambiente inclui tanto outros organismos
quanto o meio físico circundante.
Envolve relações entre indivíduos de
uma mesma população e entre
indivíduos de diferentes populações.
Essas interações entre os indivíduos,
as populações e os organismos e seu
ambiente formam sistemas ecológicos,
ou ecossistemas. A ecologia também já
foi definida como "o estudo das inter-
relações dos organismos e seu
ambiente, e vice-versa", como "a
economia da natureza", e como "a
biologia dos ecossistemas".

Ecologia

Enquanto relaxa um pouco, saiba um pouco
sobre um dos campos de atuação da química



Que tal duas cenas do cotidiano Químico? MONTE A FÓRMULA QUÍMICA

A regra do jogo é bastante
simples basta selecionar as
letras, utilizando os
números abaixo como sub-
índices.
Exemplos:

As letras juntas H O e o
sub-índice 2 formam H2O,
que é a fórmula da água

As letras N A C
L formam

a fórmula do cloreto de
sódio.
Existem pelos menos 10
fórmulas encontre-as.
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