
Estratégias para o uso do material do Canal Fala Química no ensino de Química. 

Atividade#01: Peça aos alunos para formarem grupos de até 4 componentes. Cada 
grupo deve possuir, ao menos, um smartphone apto a se conectar a internet. 

01. Acesse o artigo na revista Fala Química pelo link abaixo e leia o infográfico:
http://falaquimica.com/?p=918

 Escreva em seu caderno um resumo explicando cada seta apresentada no infográfico. 

02. Acesse o infográfico no link abaixo.  
http://falaquimica.com/?p=709

Escreva em seu caderno um resumo com cada tipo de representação da molécula do ácido fólico. 
Baseado neste infográfico, desenhe ao menos 2 tipos de estrutura para a molécula do peróxido de benzoíla (use a 

internet para encontrar sua fórmula estrutural)

03. Acesse novamente o Canal Fala Química no link  
http://falaquimica.com/?p=863 

Faça o teste coletivamente, com o seu grupo. Anote a pontuação obtida: __________

04. Veja o infográfico no link 
http://falaquimica.com/?p=1166

 Escreva a fórmula molecular de cada uma das substâncias apresentadas.
 Existem isômeros? Qual é o tipo de isomeria observada?

05. Acesse o seguinte artigo:
http://falaquimica.com/?p=1368

 O que é a água pesada?
 O que é o deutério? Qual é a diferença para o hidrogênio?
 Você acredita que já tomou D2O?

06. Acesse o artigo abaixo
http://falaquimica.com/?p=1931

 Escreva a equação química que representa a reação do sódio com a água.
 Qual é a configuração eletrônica do sódio? E qual é a do seu íon?
 A que grupo da tabela periódica pertence o Na ? Você acha que os outros elementos deste grupo também sofrem 

esta reação com água?

07. O artigo no link abaixo explica como ocorre o escurecimento do abacate, após cortado:
http://falaquimica.com/?p=796

Que tipo de reação química é a que ocorre com o catecol?
 Qual é o NOx dos carbonos ligados a oxigênios antes e depois desta reação?
 A que grupo da tabela periódica pertence o Na ? Você acha que os outros elementos deste grupo também sofrem 

esta reação com água?
Qual é a justificativa científica para as seguintes estratégias que visam a diminuição do efeito de escurecimento? 

i)colocar na geladeira após aberto; ii) adição de gotas de suco de limão ao abacate cortado; iii) cobrir com um filme 
PVC o abacate cortado. 
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