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Resumo.

O trabalho foi realizado com alunos do 1º ano do Ensino Médio, de uma escola da rede estadual de
Sergipe, na região Agreste. Foram escolhidas três turmas, pertencendo respectivamente aos turnos da
manhã, tarde e noite. Objetivou-se analisar a contribuição do software educacional “Carbópolis” no ensino
de Química, este software é baixado no site: http://www.iq.ufrgs.br/aeq/carbopp.htm do Instituto de
Química da Universidade Federal do Rio Grande dos Sul. Os alunos após algumas aulas teóricas em sala e
no laboratório de informática eram avaliados através de um questionário (Anexo A), sobre a compreensão
dos conteúdos químicos abordados e a relação com o cotidiano. Os resultados obtidos expressam que
ações pedagógicas pautadas em abordagens diferentes podem estimular os alunos a uma aprendizagem
significativa, mas observaram-se também as deficiências do ensino noturno.

Palavras-chaves: Software, Ensino, Química.

Abstract.

The study was conducted with students from 1st year of high school, a school of the state of Sergipe,
Wasteland in the region. Three classes were chosen, belonging respectively to the shifts in the morning,
afternoon and evening. This study aimed to analyze the contribution of the educational software
"Carbópolis" in the Chemistry, this software is downloaded from the website:
http://www.iq.ufrgs.br/aeq/carbopp.htm Institute of Chemistry, Federal University of Rio Grande of the
South. Students after a few lectures in the classroom and computer lab were assessed through a
questionnaire (Appendix A), on understanding the chemical contents discussed and compared with
everyday. The results express that pedagogical actions guided by different approaches can encourage
students to meaningful learning, but there were also deficiencies in the night school.

Keywords: Software, Education, Chemistry.

Introdução.

O processo educacional nas ultimas décadas vem sendo modificado no sentido de aperfeiçoar as ações
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voltadas ao bom e necessário desenvolvimento do ensino e da aprendizagem nas diversas áreas do
conhecimento científico, dessa forma são inseridos no cotidiano das salas de aulas, diferentes métodos e
metodologias que propiciam ou ao menos almejam uma assimilação dos conteúdos por parte dos alunos e
alunas e a consequente associação destes conhecimentos na resolução de situações que ocorram nas
comunidades onde vivem.

Neste sentido, direcionando o processo de ensino e aprendizagem no tocante aos conteúdos químicos, os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) em (Brasil, 2002) apontam que a química
é um dos instrumentos de formação humana que amplia os horizontes culturais e proporciona aos
indivíduos maior autonomia no exercício de sua cidadania, se colocando com um ser critico e consciente de
seu papel na sociedade, para isso é necessário que o conhecimento químico seja promovido como um dos
meios de interpretar o mundo e intervir na realidade.

Portanto para que ocorra o ensino de química de forma efetiva, é necessário que esta disciplina seja
apresentada enquanto ciência com seus conceitos, métodos e linguagem próprias, como uma construção
histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade,
contribuindo para formação dos cidadãos, que futuramente estarão à frente de problemáticas que
envolvem a comunidade, o meio ambiente, a ciência e as tecnologias, exigindo destes indivíduos opiniões
e decisões coerentes, envolvendo de forma satisfatória estes diversos aspectos (Brasil, 2002).

Desta forma, buscando contribuir de maneira concreta para o desenvolvimento do processo educacional, é
imprescindível a inserção das tecnologias nas práticas de ensino, sendo que, destaca-se como uma
importante ferramenta neste processo o uso de softwares educativos e a própria internet tanto como fonte
de pesquisa como para utilização de diversos programas de livre acesso voltados aos sistemas de ensino.
No entanto, é preciso preparação por parte daqueles que irão por em prática esta metodologia, para que
não cometam equívocos e venham a prejudicar os alunos, pois, Lévy (1999) afirma que

[...] A informação digitalizada pode ser processada automaticamente, com um
grau de precisão quase absoluto, muito rapidamente e em grande escala
quantitativa. Nenhum outro processo a não ser o processamento digital reúne, ao
mesmo tempo, essas qualidades (LÉVY, 1999, p. 52).

Portanto, os profissionais da educação vivenciam um período no qual se exige uma mudança de
comportamento, em que os educadores alem de aprender a manusear os recursos tecnológicos
desenvolvidos nos últimos anos, também se indagam sobre a real contribuição que este recurso traz ao
cotidiano da sala de aula, ou seja, ate que ponto o uso do computador é determinante para o bom
desempenho dos discentes. Nesta perspectiva Heide & Stilborne (2001), afirmam que

[...] A integração da tecnologia não é simplesmente acelerar o processo de
aprendizagem, ou ensinar novas habilidades tecnológicas. A intenção é combinar
a utilização da tecnologia com outros esforços de reforma, para ajudar as escolas
a tornarem-se ambientes que capacitem os alunos a atingirem com sucesso
novos objetivos de aprendizagem [...] (HEIDE & STILBORNE, 2001, p.15).

Desta maneira, percebe-se que atrelado a necessidade da utilização de recursos tecnológicos ao
desenvolvimento da prática docente, surgem algumas implicações, o que tem produzido diversos
questionamentos nos ambientes de produção do conhecimento, destacando-se dentre eles, qual o método
a ser utilizado para inserir as novas tecnologias educacionais no processo ensino aprendizagem Pois, para
Heide & Stilborne (2000)

[...] as novas tecnologias são sempre utilizadas para fazer um trabalho velho, isto
é, até que alguma força direcionada faça com que elas sejam utilizadas de novas
maneiras. Pode-se argumentar que, até agora, essa foi nossa experiência com os
computadores na educação. Hoje, há computadores nas escolas, mas até agora

Pág.2/10



eles não mudaram significativamente a natureza do ensino ou da aprendizagem.
Os computadores podem oferecer aprendizagem de uma nova maneira, mas
ainda estão longe de oferecer o tipo de experiência de aprendizagem que
queremos para nossos alunos [...] (HEIDE & STILBORNE, 2001, p. 21).

Neste contexto, no panorama tecnológico atual, existem diversas alternativas para aprendizagem com o
uso do computador, tais como a comunicação e a consulta de informações distribuídas pela internet, o uso
dos programas educativos (softwares) e de hipertextos. De inicio deve-se compreender que um software
não funciona automaticamente como desencadeador do processo de aprendizagem. Em outras palavras, o
sucesso do software em promover a aprendizagem depende de sua integração ao currículo e as atividades
da sala de aula.

As ações pedagógicas através do uso do computador e principalmente com o acesso a internet, podem
auxiliar os educadores no desenvolvimento intelectual dos alunos, pois, possibilita aos educandos e
também aos professores uma nova visão de mundo. Mas, um dos problemas relacionados à escolha de um
software educacional, esta diretamente ligada à metodologia que se aplica neste processo de ensino e a
sua interação aluno/computador/professor.

Assim, a escolha de um software educativo deve satisfazer as intenções do professor e as características
dos estudantes, possibilitando vários estilos e tipos de aprendizagem e também aproveitando as
qualidades educativas que são oferecidas pelo uso do computador em particular, alem da interatividade e
o controle do usuário sobre o que se aprende e como ele aprende.

Logo, como qualquer iniciativa de ensino, o sucesso de uma abordagem diferente ou da utilização de uma
ferramenta didática como um software educativo por meio do computador, depende da capacidade em
dominar o básico e depois, gradualmente, ampliar o conhecimento por meio de atividades práticas e
também buscando uma formação contínua que privilegie o ensino das diversas disciplinas num contexto
interdisciplinar. Na concepção de Toffler (1993) apud Tajra (2000)

[...] Estamos vivendo um período revolucionário que vai além dos computadores
e das inovações na área de telecomunicações. As mudanças estão ocorrendo nas
áreas econômicas, sociais, culturais, políticas, religiosas, institucionais e até
mesmo filosóficas. Uma nova civilização está nascendo, que envolve uma nova
maneira de viver [...] (TAJRA, 2000. p. 6).

Desta forma, diante das transformações pelas quais a sociedade passa, no sentido de adaptarem-se as
novas situações impostas pela evolução da ciência e tecnologia, infere-se que é na escola que os
indivíduos receberão o suporte necessário para acomodar-se aos novos rumos da civilização da era da
informação. Assim, cabe aos responsáveis pelo sistema educacional, desenvolver novas metodologias em
que o ensino não mais se dê de maneira fragmentada ou sem um sentido concreto para os educandos.

O ensino das ciências, sobretudo daquelas que como a química estão intimamente ligados ao processo de
desenvolvimento das tecnologias, precisa ser reavaliado, e consequentemente direcionado a auxiliar os
discentes nas possíveis situações em que a problemática em questão exige um conhecimento mais
aprofundado, o que refletirá em atitudes corretas, tanto em relação à sociedade como a meio ambiente.

Por essa razão, o uso de programas computacionais que exploram temas importantes a partir de
simulações pode ser de grande utilidade aos alunos, pois, em relação às simulações conceituais, as
visualizações podem ajudar na compreensão de conceitos. Neste campo, as modelações computacionais
em química são fundamentais, por se tratar de uma ciência que se constrói muitas vezes, a partir da
exploração do invisível e do intocável, constituindo assim um estudo inerentemente simbólico e
representativo.

Ressalta-se ainda que uma possibilidade pouco explorada na prática pela educação Química é a
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integração, a partir do uso de ferramentas computacionais, entre diferentes disciplinas, como a Geografia,
a Biologia e a Física com a Química, em que a transversalidade curricular ou a interdisciplinaridade seria
posta em prática no intuito de oportunizar ao aluno o desenvolvimento da conexão entre a visão
particularista e a visão global de mundo.

Neste contexto, será fundamental que haja o engajamento das instituições responsáveis pela formação
dos futuros educadores, no sentido de mostrar aos mesmos, que o desenvolvimento de ações pautadas
pela interdisciplinaridade vai contribuir de forma significativa para que o aluno perceba a relação que
existe entre os conhecimentos científicos das diversas disciplinas, e a importância dos mesmos em seu
cotidiano, e assim não tenhamos um processo de ensino vago em que os discentes não conseguem
perceber em que os conteúdos trabalhados em sala vão lhe servir.

O que Corrobora dessa forma com a concepção de Lima et al (1999, p.18) quando afirma que “[...] As
relações entre os conhecimentos prévios dos alunos, ‘forjados’ em situações de vida cotidiana, e os
conhecimentos científicos ocorrem através de tensões, conflitos e descontinuidades [...]”. Tornando a
prática pedagógica sem efeito e contribuindo para a desconstrução do conhecimento científico.

Diante disso, este trabalho se configura, como uma importante fonte de pesquisa para o processo
educacional, visto que, em face da necessidade em aprimorar o processo de ensino e aprendizagem das
diversas disciplinas, refletir e discutir sobre a utilização e consequente contribuição das tecnologias
disponíveis ao professor, propicia aos pesquisadores e futuros profissionais da área, uma ampliação das
ideias, contribuindo para melhoria da prática pedagógica.

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é avaliar as contribuições do software educacional “Carbópolis” no
processo de ensino e aprendizagem de química, explorando temas que envolvam o cotidiano dos alunos,
bem como as questões sociais, políticas, de saúde e ambientais, sobretudo no momento atual em que é
notório o amplo processo de discussões sobre a ação do homem no meio ambiente, e as possíveis
mudanças de atitudes no sentido de amenizar as consequências das ações humanas no presente e no
futuro da sociedade.

Metodologia.

A presente pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual de Sergipe, localizada na região agreste
do estado, com três turmas do primeiro ano do Ensino Médio, a escolha desta instituição se deu em razão
da mesma possuir laboratório de informática, sendo que foi instalada nos computadores usuários a
linguagem “JAVA” para poder rodar o software educativo “Carbópolis”, o mesmo é de livre distribuição e o
uso pode ser obtido através de download, no site: http://www.iq.ufrgs.br/aeq/carbopp.htm.

O software Carbópolis foi desenvolvido pela área de educação química do Instituto de Química da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ao abrir o programa o aluno é convidado a se
cadastrar na Agência de Proteção Ambiental (APA) para estudar alguns problemas e resolve-los.

No transcorrer do processo, os alunos abrem uma janela na pagina do software, em que é colocado o
problema da localidade através de um artifício de simulação, em seguida aparece na tela o mapa da região
Carbópolis. Na parte superior existe o menu e as barras de ferramentas e de status. Como o objetivo do
Carbópolis é propiciar um debate de uma das questões relacionadas ao meio ambiente, é utilizado o
artifício da simulação, ou seja, um modelo simbólico e representativo da realidade que deve ser utilizado a
partir da caracterização dos aspectos essenciais do fenômeno.

Para realização desta atividade, se faz necessário que o professor tenha abordado previamente conceitos e
princípios básicos sobre o conteúdo químico e o meio ambiente, possibilitando aos alunos a exploração e
utilização de habilidades na resolução dos problemas estabelecidos pelo programa computacional.

Desta forma para aplicação do trabalho, foram necessárias seis aulas, inicialmente trabalhou-se nas
turmas os conteúdos químicos vinculados ao tema do software, como reações químicas, mais
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precisamente reações ácido-base, pH das substâncias, chuva ácida, os gases e as grandezas relacionas:
pressão, volume, temperatura e quantidade de mols, alem da discussão de um texto sobre meio ambiente,
destacando as consequências das ações humanas nas ultimas décadas.

Após realização das aulas teóricas, os alunos foram levados ao laboratório de informática da escola, onde
tiveram acesso ao programa e as situações expostas pelo mesmo, a fim de poderem sanar a problemática
em questão. Como forma de avaliar a utilização do software Carbópolis pelos alunos e a aprendizagem
após o processo teórico e prático, foi aplicado a estes alunos um questionário (Anexo A) no qual foram
abordados conhecimentos vinculados as ações realizadas em sala e no laboratório de computação.

Resultados e discussões.

Os resultados obtidos a partir da análise do questionário respondido pelos alunos das três turmas foram
organizados e categorizados, a fim de podermos ter uma visão real da situação destes educandos, visto
que, as atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula objetivaram analisar como o processo de
ensino e aprendizagem de química através de uma abordagem diferente, contribuía para assimilação dos
conteúdos científicos trabalhados e também no sentido de propiciar uma melhor relação professor-aluno.

É importante ressaltar que o caracteriza um software como educacional é a sua inserção em contextos de
ensino e aprendizagem. Assim um determinado produto educacional se adequadamente utilizado pela
escola, mesmo que não tenha sido produzido com a finalidade de uso no sistema escolar, pode ser
categorizado como software educativo (SE). O software educativo é uma classe de software educacional
cujo objetivo é favorecer os processos pedagógicos.

A pesquisa mostrou a principio o diferencial entre o ensino realizado nos turnos da manhã e tarde e o
ensino noturno, pois, fica evidente a interferência de fatores externos ao processo educacional nos
resultados observados no período da noite. Considerando que as atividades foram desenvolvidas pelo
mesmo professor com os mesmos recursos, a demonstração de esgotamento físico e a ausência de
habilidades na utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados foram determinantes para se chegar a
tal conclusão.

Ao analisar as respostas das turmas dos períodos matutino e vespertino no que se refere aos
conhecimentos abordados no software, as respostas em sua grande maioria corretas, indicavam o quanto
foi estimulante a ação pedagógica numa diferente abordagem, percebe-se, portanto que os alunos destes
turnos por terem um acesso maior às novas tecnologias, estão aptos ao desenvolvimento de um processo
de ensino que busque associar os conhecimentos historicamente acumulados pela sociedade, mas que
estejam interligados ao novo estilo ou cultura vivenciada nos dias atuais.

Desta forma durante o processo de ensino, o relacionamento entre professor e aluno é um fator de suma
importância, para a construção de conhecimento de ambos, desencadeando com isso o processo de
aprendizagem. Portanto, a aprendizagem ocorre quando o professor é capaz de identificar aquilo que o
aluno já sabe, e esse saber será complementado ou construído a partir da organização conceitual dos
diversos temas científicos abordados em sala de aula.

Ao analisar os resultados das três primeiras perguntas do questionário avaliativo, em que as mesmas
buscaram instigar o conhecimento dos alunos sobre a composição atmosférica e as possíveis
consequências das ações humanas, tornando-a poluída, e quais os métodos empregados para detectar
situações prejudiciais as plantas em virtude da poluição, percebe-se que alguns alunos, principalmente do
período noturno, não conseguiram assimilar o conteúdo abordado em sala de aula, mesmo após diversas
discussões, sobre este tema, chegando ao seguinte resultado no quadro 1 abaixo.

Quadro 1: Porcentagem de acertos por turma

Turma/manhã Turma/tarde Turma/noite
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30 alunos 28 alunos 18 alunos
Questão 1 80% 86% 56%
Questão 2 84% 80% 40%
Questão 3 90% 88% 73%

Através dos resultados apresentados no quadro 1, evidenciam-se as dificuldades que muitas vezes o
educador encontra para realização de uma abordagem diferente em sala, visto que, após as discussões
sobre o assunto, alem da simulação observada por meio do software, alguns alunos ainda não conseguem
assimilar os conteúdos, de forma que possam relacionar com a prática cotidiana, pois, nas turmas do
período matutino e vespertino o nível de acertos, nas três primeiras questões, é comparável aos acertos
das demais turmas na qual o processo de ensino foi realizado de forma tradicional, ou seja, sem a
utilização do recurso computacional.

No que se refere à turma da noite, percebe-se através dos resultados obtidos, que apenas a terceira
questão teve um grau de acerto considerável, mas ressaltamos que estes alunos afirmaram nas discussões
que alguns assuntos abordados, foram assimilados em virtude dos mesmos já terem assistido
reportagens, explicando a causa e também as consequências que a chuva ácida provoca em regiões em
que há uma elevada concentração de gases tóxicos dispersos, sem que haja o controle dos órgãos
responsáveis pela fiscalização destes abusos ao meio ambiente.

Portanto, é interessante que os educadores busquem associar aos conteúdos científicos abordados em
sala, situações vivenciadas pelos educandos, de maneira que possa haver um dialogo coerente entre as
duas partes, e tanto o aluno como o professor consigam absorver informações necessárias ao
desenvolvimento do processo educacional, é imprescindível também que haja a participação das equipes
pedagógicas na formulação e aplicação do planejamento de ensino voltado à construção de uma
consciência critica nos alunos, a fim de que os mesmos contribuam para melhoria do contexto ao qual se
inserem.

Nas questões de número 4, 5 e 6, que estão relacionadas a substância química, encontrada no mineral
considerado como principal fonte de riqueza da cidade em que o software faz a simulação, observa-se que
este tema teve foi bem assimilado pela maioria dos alunos, sendo que, atribuímos o grau de acertos nas
questões devido a discussão realizada na aula teórica através do texto que abordava as consequências das
ações humanas na natureza, por meio da extração de riquezas, sem a devida preocupação com o desgaste
do solo e a contaminação do ar e das águas.

Desta forma, os resultados especificados no quadro 2 abaixo, vem reforçar a importância em se trabalhar
conteúdos científicos associados a temas de relevância social, a partir da leitura e discussão de textos,
pois, atitudes como esta, alem de estimular o hábito da leitura, torna as discussões em sala mais
proveitosas, visto que, os alunos independente de seu nível intelectual, ao ser estimulado a participar de
momentos como este em sala de aula, é capaz de expor sua opinião, mesmo que não seja uma resposta
cientificamente correta, cabendo ao professor continuar a discussão através da fala do aluno.

Quadro 2: Porcentagem de acertos por turma

Turma/manhã

30 alunos

Turma/tarde

28 alunos

Turma/noite

18 alunos
Questão 4 90% 86% 90%
Questão 5 71% 77% 28%
Questão 6 88% 88% 50%

Em relação ao resultado observado na quinta questão da turma da noite, ao discutir posteriormente os
resultados com estes alunos, os mesmos afirmaram que devido aos itens conterem respostas com os
mesmos termos, dificultou bastante a distinção do item correto, mas se observarmos as turmas da manhã
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e tarde, também houve um decréscimo na porcentagem de acertos em relação às demais questões,
deixando clara a necessidade em se trabalhar melhor este tipo de questão, ou mesmo, descartar este
modelo, pois questões formuladas nesta estrutura conduzem o aluno ao erro.

Ao analisar os resultados das questões de número 7 e 8 no quadro 3, percebe-se que o entendimento dos
alunos sobre as representações químicas das diversas substâncias é algo que precisa ser repensado
durante o processo de ensino, pois, é notório a dificuldades de muitos educandos em distinguir nas
equações químicas, os respectivos reagentes necessários a formação de um determinado produto, e
mesmo considerando que estes alunos estão no primeiro ano do ensino fundamental é importante
ressaltar que este conteúdo é introduzido no nono ano do ensino fundamental, enfatizando as possíveis
deficiências do processo educacional.

Sobre os resultados da oitava questão especificamente, observa-se que em razão do tema abordado, ser
um assunto discutido nas diversas mídias, televisão, rádio e internet, os alunos tiveram um êxito maior,
inclusive os que frequentam o turno da noite, ressaltando também a importância do debate em sal de
aula, o que contribui de forma concreta na formação de uma opinião sobre os prejuízos causados ao meio
ambiente por atitudes impensadas e que posteriormente irão refletir de forma negativa para sociedade
como um todo, pois envolvem prejuízos na economia e na saúde no presente e no futuro.

Quadro 3: Porcentagem de acertos por turma

Turma/manhã

30 alunos

Turma/tarde

28 alunos

Turma/noite

18 alunos
Questão 7 60% 55% 28%
Questão 8 90% 75% 76%

Portanto, o ensino de química assim como nas demais disciplinas requer por parte dos educadores, uma
reformulação no planejamento em que possam ser inseridas ao processo, ações que venham atender as
reais necessidades dos educandos, no sentido de que estas ações pedagógicas incluam durante a
abordagem dos conteúdos, discussões sobre situações vivenciadas pelos alunos a fim de que possam
construir conceitos e tenham noção de como aplicar ou amenos exemplificar de forma prática.

As respostas da nona e décima questão de caráter subjetivo, buscou instigar nos alunos as concepções por
eles formadas em relação ao tema discutido, e dessa forma exigiu dos mesmos um pequeno relato sobre
as contribuições que estas atividades proporcionaram pra o seu cotidiano, e também que pudessem
descrever quais as ações que poderiam ser realizadas pra solucionar ou amenizar o problema simulado no
software Carbópolis.

Desta forma, analisando as respostas dos educandos no âmbito geral, percebe-se que a utilização de
diferentes abordagens na transmissão dos conteúdos, contribui para que haja uma interação maior no
relacionamento entre o professor e os alunos, e mesmo que todo o conteúdo não seja assimilado como é o
desejo dos educadores, o fato de se ter possibilitado e estimulado os alunos a expressarem suas opiniões
reconstruindo suas ideias, e fazendo-os refletir sobre situações envolvendo o contexto sócio-ambiental ou
demais situações, configura-se como uma proposta de ensino a ser colocada em prática nas escolas.

Considerações Finais.

Entende-se que a utilização do computador como ferramenta de trabalho, não representará o fim dos
problemas da educação brasileira. Pelo contrário, se o computador não for utilizado de maneira adequada,
existe a possibilidade do mesmo, ser uma ferramenta de desconstrução da aprendizagem, alem de excluir
do processo aqueles que não têm o acesso a ao computador, situação esta observada em muitas
instituições e mesmo nas casas dos discentes.

Aliado a estes fatores, existe o fato de que a grande maioria dos professores desconhece, ou não lhe é

Pág.7/10



proporcionado à devida formação para utilizar esta tecnologia em sua prática pedagógica, portanto, apesar
de termos muitas escolas que possuem uma ótima estrutura em termos de laboratório de informática,
faltam a estas mesmas instituições profissionais com formação adequada ou mesmo, equipes pedagógicas
que possam auxiliar no desenvolvimento de atividades utilizando este importantíssimo recurso didático.

O presente trabalho também proporcionou uma reflexão sobre o processo de ensino realizado nos
diferentes períodos, mostrando que é necessário um planejamento mais conciso ou uma abordagem
diferenciada referente à prática realizada no turno matutino e vespertino e o turno da noite, visto que, é
uma utopia imaginar que com tantos fatores externos ao processo educacional que acompanham grande
parte dos alunos do período noturno, o ensino e a abordagem dos conteúdos possam ser trabalhados
numa mesma proporção.
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(Anexo A)

Questionário.

1. Marque o item que se refere ao critério técnico mais empregado para determinar o efeito da poluição
das plantas.

a) Análise do solo ( ) b) Análise da água ( ) c) Análise foliar ( ) d) análise do ar ( ).

2. De acordo com os conteúdos trabalhados no software, indique a sentença que define atmosfera.

a) Mistura de gases, vapor d’água, partículas sólidas e pequenas gotas de liquido que circunda o planeta. (
)

b) Mistura de vapor d’água, partículas sólidas e gasosas que circunda o planeta. ( )

c) partículas solidas, liquidas e gasosas dispersas ao redor do planeta. ( )

d) n. d. a. ( )

3. Indique o item correspondente à causa e consequencia do fenômeno chuva ácida.

a) poluição dos rios e extinção das espécies aquáticas ( )

b) Poluição dos oceanos o modificação do pH das águas ( )

c) Poluição atmosférica e contaminação do solo e das águas ( )

d) Poluição das ruas e aumento das enchentes ( )
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4. Segundo o contexto abordado no software, qual o item apresenta as características do carvão mineral
extraído em Carbópolis

a) ( ) Extraído do subsolo e com baixo teor de enxofre.

b) ( ) Extraído a céu aberto e com alto teor de enxofre.

c) ( ) Extraído do subsolo e com alto teor de enxofre.

d) ( ) Extraído a céu aberto e com baixo teor de enxofre.

5. De acordo com as aulas teóricas, marque o item referente aos componentes dos gases da chuva ácida:

a) ( ) óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e vapor d’água;

b) ( ) óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono;

c) ( ) óxidos de nitrogênio e enxofre, monóxido de carbono e vapor d’água;

d) ( ) óxidos de enxofre, monóxido de carbono e vapor d’água;

6. Qual o efeito químico que foi provocado no solo da granja Soya

a) ( ) Desertificação;

b) ( ) Erosão;

c) ( ) Acidificação;

d) ( ) Assoreamento;

7. A equação que descreve a reação do óxido de enxofre com a umidade do ar ou com a águia da chuva
para formar a chuva ácida é:

I – 2SO2(g) + O 2(g) ------- 2SO3(g)

II – SO3(g) + H2O(l) ------- H2SO4 (aq)

III – HCl (l) + H2O(l) -------- 2HCl (aq) + O2(g)

a) ( ) I

b) ( ) II

c) ( ) III

d) ( ) I; II; III;

8. Quais as consequências da emissão de monóxido de carbono para a saúde dos seres humanos e
animais

a) ( ) Ficam sujos de fuligem;

b) ( ) Passam a ter deficiência visual;

c) ( ) Não apresenta nenhum problema de saúde;

d) ( ) Apresentam problemas respiratórios;
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9. De que forma o conteúdo abordado nas aulas teóricas e práticas, contribuíram para o seu
comportamento diante da natureza e no meio em que vive

10. Qual a principal fonte econômica de Carbópolis, e destaque a ações que devem ser praticadas no
sentido de amenizar os possíveis problemas de saúde, decorrentes da exploração desta riqueza
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